
Hozzájáruló nyilatkozat adatkezeléshez 
(tanulói adatok kezelése) 

 

 

Alulírott  ................................................................................................................ , mint a Meleg István  

Kémiaverseny döntőjében résztvevő  ...................................................................................  nevű tanuló 

szülője (törvényes képviselője) nyilatkozom az alábbiakról: 

Hozzájárulok ahhoz, hogy …  

 a verseny során gyermekem adatait (nevét, iskoláját, osztályát, megadott e-mail-címét, a versenyen 

elért pontszámait, tanára nevét, iskolája és lakhelye települését) a versenyt szervező intézményben 

a versenybizottság tárolja, kezelje. 

 a döntőn az eredményhirdetésekor gyermekem neve, iskolája és eredménye elhangozzék. 

 a döntő eredményének iskolai weblapon történő közlésében gyermekem neve, iskolája és eredmé-

nye megjelenjen. 

 a döntőről, mint eseményről készült fényképfelvételeken gyermekem szerepeljen. 

 a döntőről készült, –gyermekemet (is) ábrázoló– fényképek a versenyhez kapcsolódó pályázat el-

számolásában illetve az iskola honlapján szerepeljenek. 

Nyilatkozatomat a 2021/2022-es tanévben rendezett versenyhez, illetve a 2022. februárjában megren-

dezésre kerülő döntőhöz kapcsolódó adatkezeléshez adom. Kijelentem, hogy jelen nyilatkozat aláírása 

előtt a versennyel kapcsolatos adatkezelési tájékoztatót –mely a középdöntő eredménye közlésének 

helyén, a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium honlapján is elérhető– megismertem. Kijelen-

tem továbbá, hogy önként, külső befolyástól mentesen nyilatkozom a hozzájárulás megadásáról. 

 

Kelt:  ..................................................................  

  ................................................................  
 szülő (törvényes képviselő) aláírása 

 

A következő részt annak a versenyzőnek kell kitöltenie, aki a nyilatkozat napján már betöltötte a 14. 

életévét!    (Jogszabály szerint a 14 év alatti tanuló esetében csak a szülő (törvényes képviselő) hozzájárulása 

szükséges. Ekkor a tanulónak nyilatkoznia nem kell, csak a fenti részt (szülői nyilatkozatot) kell kitölteni. A 14 és 

18 év közötti gyermek esetében a szülő (törvényes képviselő) és a tanuló közösen jogosult nyilatkozni, így mindkét 

rész kitöltésére szükség van.) 

 

 
Alulírott  ................................................................................................................  mint a Meleg István  

Kémiaverseny döntőjének résztvevője a jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy fentebb 

felsorolt adataimat a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium a 2021/2022. tanévben megtartandó 

verseny lebonyolítása során kezelje, a fenti pontokban leírt célokkal és módon használja. Kijelentem, 

hogy jelen nyilatkozat aláírása előtt a versennyel kapcsolatos adatkezelési tájékoztatót megismertem, 

továbbá, hogy önként, külső befolyástól mentesen nyilatkozom a hozzájárulás megadásáról. 

 

Kelt:  .....................................................................  

  ................................................................  
 tanuló aláírása 



Hozzájáruló nyilatkozat adatkezeléshez 

(felkészítő tanár adatainak kezelése) 
 

 

 

Alulírott  ................................................................................................................ , mint a Meleg István  

Kémiaverseny döntőjében résztvevő  ...................................................................................  nevű tanuló 

felkészítő tanára nyilatkozom az alábbiakról: 

Hozzájárulok ahhoz, hogy …  

 a versenyen résztvevő tanítványom adatai között felkészítő tanárként nevemet a versenyt szervező 

intézményben a versenybizottság tárolja, kezelje. 

 a döntőn az eredményhirdetésekor tanítványom neve, iskolája és eredménye mellett a nevem el-

hangozzék. 

 a döntő eredményének iskolai weblapon történő közlésében tanítványom adatai mellett az én nevem 

is megjelenjen. 

 a döntőről, mint eseményről készült fényképfelvételeken szerepeljek. 

 a döntőről készült fényképek –melyeken én (is) látható vagyok– a versenyhez kapcsolódó pályázat 

elszámolásában illetve az iskola honlapján szerepeljenek. 

Nyilatkozatomat a 2021/2022-es tanévben rendezett versenyhez, illetve a 2022. februárjában megren-

dezésre kerülő döntőhöz kapcsolódó adatkezeléshez adom. Kijelentem, hogy jelen nyilatkozat aláírása 

előtt a versennyel kapcsolatos adatkezelési tájékoztatót –mely a középdöntő eredménye közlésének 

helyén, a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium honlapján is elérhető– megismertem. Kijelen-

tem továbbá, hogy önként, külső befolyástól mentesen nyilatkozom a hozzájárulás megadásáról. 
 

 

Kelt:  .....................................................................  

  ................................................................  
 felkészítő tanár aláírása 

 


