HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

személyes adatok kezeléséhez, továbbá képmás-, és hangfelvétel készítéséhez és felhasználásához
a „PTE Agykutatás Hete 2019” rendezvény részeként megrendezésre kerülő „Panelbeszélgetés és
Gimichallange középiskolásoknak” c. programhoz kapcsolódóan

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv
hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Rendeletének (a továbbiakban: általános adatvédelmi
rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az alábbiak szerint hozzájárulok, hogy a Pécsi
Tudományegyetem (székhely: 7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4., képviseli: Dr. Miseta Attila rektor és Jenei
Zoltán kancellár, adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: Dr. Szőke Gergely László,
adatvedelem@pte.hu, +36 30 179 5672), mint Adatkezelő …………………………………………………. nevű,
……………………………………………………………….. elnevezésű oktatási intézményben tanulmányokat folytató 16.
életévet be nem töltött gyermekem/személyem (továbbiakban Versenyző/Versenyző törvényes
képviselője) alábbi személyes adatait az ott meghatározott célokból kezelje az Adatkezelési
tájékoztatóban foglaltak szerint. (Kérem X-szel jelölje, hogy mely adatkezelési célokhoz kíván
hozzájárulni!)

Hozzájárulok, hogy az eseményről szóló sajtóközleményben a Versenyző neve megjelenjen.
Hozzájárulok, hogy a verseny szervezése és adminisztrációja során való azonosítás céljából kezelje
a Versenyző családi és utónevét, e-mail címét, azon intézmény/középiskola és azon belül osztály
megnevezését, melynek Versenyző a tanulója, valamint a Versenyző által megadott csapatnevet,
aláírását, illetve – amennyiben Versenyző 16. életévét nem töltötte be – a Versenyző törvényes
képviselőjének nevét, aláírását.
Hozzájárulok, hogy a rendezvénnyel kapcsolatos kapcsolattartás céljából Adatkezelő kezelje a
Versenyző nevét, telefonszámát, e-mail címét.
Hozzájárulok, hogy Adatkezelő statisztikai célból kezelje a Versenyző elégedettségmérés során
megadott adatait.
Hozzájárulok, hogy Adatkezelő a versenyen résztvevő csapatok kiválasztásának céljából kezelje a
Versenyző csapatának bemutatkozását.
Hozzájárulok, hogy a Versenyzőről a „Panelbeszélgetés és Gimichallange középiskolásoknak”
programmal egybekötött versenyen, valamint az eredményhirdető és díjkiosztó ünnepségen való
részvétele esetén, valamint a benyújtott pályázati anyagáról kép- és hangfelvételek
(fénykép/videó) készüljenek.

Hozzájárulok, hogy Adatkezelő a kép és hangfelvételeket az eseményről való tájékoztatás céljából
felhasználja.
Kelt:
Nyilatkozattevő törvényes képviselő vagy
16. életévét betöltött tanuló neve
(olvasható nyomtatott betűkkel):

Törvényes képviselő vagy 16. életévét
betöltött tanuló aláírása:

……………………................................................

…………………………………………………………….

