Szervezet neve: Alba Sansz Kulturális Alapítvány
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Lévai utca 11.

SZÜLŐI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT GYERMEK RÉSZVÉTELÉHEZ, JELENLÉTI ÍV
ALÁÍRÁSHOZ, FÉNYKÉP- ÉS VIDEOFELVÉTELKÉSZÍTÉSÉHEZ
Alulírott, ................ ........................................ (anyja neve: ................................. , lakcíme: .......................... ,
személyi igazolvány száma: ............................. ), mint ......................................... (gyermek neve), születési
éve:………………, törvényes képviselője tudomásul veszem, hogy gyermekem az Alba Sansz Kulturális Alapítvány (a
továbbiakban: Alapítvány) „Külföldi jó gyakorlatok adaptálása a társadalmi innováció érdekében a családokban és
a fiatalok között” című, EFOP-5.2.2.-17-2017-00060 kódszámú projekt keretében megvalósított programokon
(Digitális Jövő Klub, Digitális Jövő Klub tábor) részt vesz, a jelenléti íveken szereplő személyes adatait megadja,
azokat aláírja. Tudomásul veszem tovább azt is, hogy a résztvevőkről fényképfelvétel, illetve hang- és videofelvétel
készülhet.
Az Alapítvány a „Külföldi jó gyakorlatok adaptálása a társadalmi innováció érdekében a családokban és a fiatalok
között” című, EFOP-5.2.2.-17-2017-00060 kódszámú projekt keretében kizárólag a projekttel kapcsolatosan, az
Irányító Hatósággal megkötött Adatfeldolgozási megbízási szerződés alapján jogosult a résztvevőkről személyes
adatokat kérni. Az adatgyűjtés és utána az Irányító Hatóság felé való adatszolgáltatás alapja a szerződésben
megnevezett Európai Parlament és Tanács 2013. december 17-i 1304/2013/EU rendelete, mely az egyes
finanszírozási programokhoz közös indikátorok (jelen esetben a résztvevőket számszerűsíthető és beazonosítható
adatok) előállítását írja elő. Az adatfeldolgozó az általa gyűjtött adatokat, kizárólag az Irányító Hatóság számára
továbbítja, azokat az adatvédelmi jogszabályoknak és joggyakorlatnak megfelelően kezeli. Jelen hozzájárulás
esetében az adatkezelő az Irányító Hatóság. (Emberi Erőforrások Minisztériuma 1054 Bp, Akadémia u. 3.)
Jelen nyilatkozat aláírásával ezúton nyilatkozom, hogy gyermekem az Alapítvány által szervezett eseményeken
részt vehet, részvételét aláírásával igazolhatja, adatait rögzítheti.
□ hozzájárulok
□ nem járulok hozzá
Jelen nyilatkozat aláírásával ezúton nyilatkozom, hogy gyermekemről az Alapítvány szervezett eseményeken
fényképfelvétel, illetve hang és videofelvétel készítéséhez kifejezetten
□ hozzájárulok
□ nem járulok hozzá
Hozzájárulás esetén:
Gyermekemről készült fényképfelvételnek, illetve videofelvételnek a „Külföldi jó gyakorlatok adaptálása a társadalmi
innováció érdekében a családokban és a fiatalok között” című, EFOP-5.2.2.-17-2017-00060 kódszámú projekt
nyilvánosan elérhető internetes oldalára történő feltöltéséhez, valamint ennek során a felvételek, mint személyes
adatok kezeléséhez és tárolásához jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten
□ hozzájárulok
□ nem járulok hozzá
Tudomásul veszem, hogy az Alapítvány az adatfeldolgozó szervezet, a kezelt adatok az eseményeken készült
jelenléti íveken szereplő adatok, fényképek, videó- és hangfelvételek, az adatkezelés célja a fentiekben
meghatározott rendeletből ered. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a jelen nyilatkozatban meghatározott
céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat
törléséig tart. Az adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulást a gyermek képviselője bármikor visszavonhatja. A
visszavonási kérelmet a jelen nyilatkozatban megnevezett adatkezelő számára szükséges eljuttatni. Visszavonás után
minden adat törlésre kerül.
Minden olyan esetben, ha a felvételeket, fényképeket az Alapítvány az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra
kívánja felhasználni, erről a nyilatkozattevőt tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi,
illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
Az adatkezelés jogalapja Európai Parlement és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete , mely rendelet szerint a
hozzájárulás önkéntes. A hozzájárulás megtagadása esetén a résztvevő gyermeket nem érheti hátrány, kivéve
azokban az esetekben, amelyekben az adatok közlését kötelezően törvény írja elő (pl. képzési programok esetén a
Felnőttképzési tv.).
Székesfehérvár, 2018………………………………..
….………………………………………..
szülő aláírása

