Verseghy Ferenc Könyvtár
és Közművelődési Intézmény
5000 Szolnok, Kossuth tér 2.; Pf.: 139.; Tel.: (56) 510-110; Fax: (56) 510-114;
E-mail: titkarsag@vfmk.hu; Web: www.vfmk.hu

HOZZÁJÁRULÁS SZEMÉLYES ADAT KEZELÉSÉHEZ
16 éves kor alatti pályázónak
Alulírott, mint érintett törvényes képviselője tudomással bírok arról, hogy gyermekem jelentkezett a
Verseghy Ferenc Könyvtár által meghirdetett írópályázatra és hozzájárulok személyes adatainak
kezeléséhez.

Az Érintett adatai
Családi és utónév: ...............................................................................................................
Születési hely és idő: ..........................................................................................................
Lakcíme: .............................................................................................................................
E-mail/telefon: ....................................................................................................................

Az Érintett felett törvényes képviseletet gyakorló adatai
Családi és utónév: ...............................................................................................................
Lakcíme: .............................................................................................................................
Az Adatkezelő adatai:
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény
Székhely: 5000 Szolnok, Kossuth tér 2.
Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás (Rendelet 6. cikk (1) a), illetve 8. cikk (1)
Az adatkezelés célja: kapcsolattartás, marketing tevékenység végzése, partnerek tájékoztatása.
Az adatkezelés időtartama: adatkezelő a személyes adatokat a pályázat elbírálását, lezárását követő
egy éven belül törli.
Kezelt adatok köre: érintett és törvényes képviselőjének neve, születési helye és ideje, lakcíme
valamint az érintett telefonszáma, vagy elektronikus levelezési címe, köznevelési intézményének
neve és osztálya.
Az adatkezelés terjedelme, amelyhez a nyilatkozat kitöltésével, vagy elektronikus levélben
csatolmányként történő elküldésével hozzájárul:

A Verseghy Ferenc Könyvtár az érintett által lent megadott személyes adatait felhasználhatja a
honlapján, közösségi oldalain, plakátjain, egyéb hirdető felületein.
Név: ....................................................................................................................................
Pályázó köznevelési intézményének neve és osztálya: ......................................................
.............................................................................................................................................
Fotó:

IGEN* / NEM*

Videó: IGEN* / NEM*
Egyéb: ..................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
*A megfelelő válasz aláhúzandó.

Kijelentem, hogy személyes adataim a valóságnak megfelelnek.
Tisztában vagyok azzal, hogy a nyilatkozatomat bármikor visszavonhatom, élhetek a természetes
személyeket megillető jogokkal és jogorvoslati lehetőségekkel.
A nyilatkozatban megjelölt célú és időtartamú adatkezeléshez önkéntesen hozzájárulok.
Adatkezelési nyilatkozatom visszavonásig érvényes. Tudomással bírok arról, hogy a nyilatkozatom
visszavonása, az addigi adatkezelést nem teszi jogellenessé.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogaimról tájékoztatást kaptam, illetve tudomással és ismerettel bírok
az intézmény adatkezelési útmutatójáról, mely a vfmk.hu weboldalon elérhető.
A gyermekem pályázatának beküldésével elfogadom az intézmény adatkezelési elveit, mely
megtekinthető annak honlapján (https://vfmk.hu/adatvedelem), valamint hozzájárulok az itt
megadott adatai kezeléséhez.

Kelt:…………………………………...
................................................
Törvényes képviselő aláírása

