Hozzájáruló / hozzájárulást megtagadó nyilatkozat
Levélküldés a Mikulásnak
adatkezeléshez
- Gyermek Alulírott, Név: ...............................................................................................................................................
Születési hely, idő: ........................................................ Anyja neve: ........................................................
Más nevében nyilatkozom, akinek
Neve: .........................................................................................................................................................
Születési helye, ideje: ....................................................Anyja neve: ........................................................
szülője vagyok. gondviselője vagyok. jogi képviselője vagyok.
egyéb vagyok: .................................................................................
Nyilatkozat az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi
CXII.törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja és az Európai Parlament és Tanács(EU) 2016 / 679 rendelete
6.cikk(1) bekezdés a) pontja alapján:
Az adatkezelő neve: Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár
Az adatkezelő címe: 2459 Rácalmás Szigetfő u.31.
Az adatkezelés célja: A Mikulásnak írt levelek fogadása, kezelése és őrzése a mikuláscsomagok
kézbesítésének sikeressége érdekében
Az adatkezelés jogalapja: az érintett, illetve ügyében eljáró jogokat gyakorló személy
hozzájárulása(GDPR 6.cikk(1) bekezdés a.) pont)
A kezelt adatok forrása: Gyermek; Szülő/Törvényes képviselő;
Az érintett és a kezelt adatok köre:
Gyermek
- Név
Hozzájárulok
Nem járulok hozzá
- Cím
Hozzájárulok
Nem járulok hozzá
- Kézírás
Hozzájárulok
Nem járulok hozzá
- Rajz
Hozzájárulok
Nem járulok hozzá
- Levélben megosztott egyéb személyes adat
Hozzájárulok
Nem járulok hozzá
- Dátum
Hozzájárulok
Nem járulok hozzá
Adattovábbítás címzettje:
nincs
Az adatok kezelésének időtartama:
- A mikuláscsomagok kézbesítéséig/átadásáig
Az adatmegadás megtagadásának következménye: A levélírás önkéntes. A csomagot a levelet küldő,
kizárólag rácalmási lakcímmel rendelkező és ezt a lakcímet feltüntető gyermek címére kézbesítjük.
Kijelentem, hogy fenti nyilatkozatot önkéntesen, minden külső befolyás nélkül tettem meg. Jelen
nyilatkozat részeit vagy egészét bármikor korlátozás, feltétel és indokolás nélkül
visszavonhatom.Kijelentem, hogy fenti adatkezelésről az Európai Parlament és a Tanács(EU) 2016 / 679
rendelete(GDPR) alapján a készült Adatkezelési Tájékoztatót a kifüggesztett tájékoztatóban
megtekinthettem, megértettem és tudomásul vettem. Jelen nyilatkozat megtételéhez szükségesen
megadott személyes adataim kezeléséről a megfelelő tájékoztatást szóban megkaptam, azt a kifüggesztett
tájékoztatóban megtekinthettem és mindezt megértettem.
Nyilatkozattétel dátuma: .................
Nyilatkozattevő aláírása
A-23645_hozzajarulo_nyilatkozat.202011162022.pdf

A-23645_hozzajarulo_nyilatkozat.202011162022.pdf

Hozzájáruló / hozzájárulást megtagadó nyilatkozat
Levélküldés a Mikulásnak
adatkezeléshez
- Szülő/Törvényes képviselő Alulírott, Név: ...............................................................................................................................................
Születési hely, idő: ........................................................ Anyja neve: ........................................................
Más nevében nyilatkozom, akinek
Neve: .........................................................................................................................................................
Születési helye, ideje: ....................................................Anyja neve: ........................................................
szülője vagyok. gondviselője vagyok. jogi képviselője vagyok.
egyéb vagyok: .................................................................................
Nyilatkozat az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi
CXII.törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja és az Európai Parlament és Tanács(EU) 2016 / 679 rendelete
6.cikk(1) bekezdés a) pontja alapján:
Az adatkezelő neve: Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár
Az adatkezelő címe: 2459 Rácalmás Szigetfő u.31.
Az adatkezelés célja: A Mikulásnak írt levelek fogadása, kezelése és őrzése a mikuláscsomagok
kézbesítésének sikeressége érdekében
Az adatkezelés jogalapja: az érintett, illetve ügyében eljáró jogokat gyakorló személy
hozzájárulása(GDPR 6.cikk(1) bekezdés a.) pont)
A kezelt adatok forrása: Gyermek; Szülő/Törvényes képviselő;
Az érintett és a kezelt adatok köre:
Szülő/Törvényes képviselő
- Cím
Hozzájárulok
Nem járulok hozzá
Adattovábbítás címzettje:
nincs
Az adatok kezelésének időtartama:
- A mikuláscsomagok kézbesítéséig/átadásáig
Az adatmegadás megtagadásának következménye: A levélírás önkéntes. A csomagot a levelet küldő,
kizárólag rácalmási lakcímmel rendelkező és ezt a lakcímet feltüntető gyermek címére kézbesítjük.
Kijelentem, hogy fenti nyilatkozatot önkéntesen, minden külső befolyás nélkül tettem meg. Jelen
nyilatkozat részeit vagy egészét bármikor korlátozás, feltétel és indokolás nélkül
visszavonhatom.Kijelentem, hogy fenti adatkezelésről az Európai Parlament és a Tanács(EU) 2016 / 679
rendelete(GDPR) alapján a készült Adatkezelési Tájékoztatót a kifüggesztett tájékoztatóban
megtekinthettem, megértettem és tudomásul vettem. Jelen nyilatkozat megtételéhez szükségesen
megadott személyes adataim kezeléséről a megfelelő tájékoztatást szóban megkaptam, azt a kifüggesztett
tájékoztatóban megtekinthettem és mindezt megértettem.
Nyilatkozattétel dátuma: .................
Nyilatkozattevő aláírása
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