
 

 

Adatkezelési nyilatkozat 

 

Alulírott:………………………………………………………………………………………… 

Anyja neve:…........................................................................................................................... ....  

Születési hely, idő:……………………………………………………………………………… 

Elérhetőség:…………………………………………………………………………………….. 

Email-cím:……………………………………………………………………………………… 

Lakcím:...................................................................................................................... ................... 

mint…………………………………………………………………………. kiskorú személy törvényes képviselője 

nyilatkozom: 

 

Hozzájárulok, hogy a fent nevezett kiskorúról/rólam készült fotót, személyes adatokat és szöveges információkat az 

Alapítvámy marketingkommunikációs anyagaiban, facebook oldalán https://www.facebook.com/gyermeksziv és 

weboldalán http://gyermeksziv.hu/ valamint a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet weboldalán 

https://GOKVI.hu a Gyermekszív Központ bemutatása céljából kezelhesse. 

Igen  Nem   

    ------------------------------- 

Aláírás 

Kijelentem, hogy Adatkezelő tájékoztatását, amely szerint az adatkezelés jogalapja jelen tájékoztatáson alapuló 

hozzájárulásom (GDPR 6. cikk a) pont), valamint, hogy az adatkezelés időtartama  a hozzájárulásom visszavonásig terjed, 

tudomásul vettem. 

Igen  Nem   

    ------------------------------- 

Aláírás 

Tájékoztattak arról, hogy jogosult vagyok arra, hogy a hozzájárulásomat bármikor, korlátozás nélkül az 

Adatkezelőhöz címzett értesítéssel a zárójelben feltüntetett elérhetőségek valamelyikén visszavonhatom 

(szivbgyermek@gmail.com , 1096 Budapest, Haller u. 29.) visszavonhatom, valamint, hogy a hozzájárulás visszavonása 

nem érinti a visszavonás előtti, – a hozzájárulás alapján végrehajtott – adatkezelés jogszerűségét. 

Igen  Nem   

    ------------------------------- 

Aláírás 

Kijelentem továbbá, hogy a fentiekben meghatározott fotók, szövegek megjelentetéséhez, sokszorosításához, 

terjesztéséhez, nyilvánosságra hozatalához való hozzájárulásomat ingyenesen, térítésmentesen teszem. 

Igen  Nem   

    ------------------------------- 

Aláírás 
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Kifejezetten hozzájárulok/mint a fent nevezett kiskorú személy törvényes képviselője kifejezetten hozzájárulok, hogy 

az Adatkezelő hírlevél-szolgáltatáshoz, valamint az ahhoz szükséges adatbázis összeállításához kapcsolódó 

adatkezelés érdekében személyes és egészségügyi adataim/a fent nevezett kiskorú személyes és egészségügyi adatait az 

Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.  

Igen  Nem   

    ------------------------------- 

Aláírás 

Tudomásul veszem, hogy Adatkezelő személyes adataim a hírlevél-küldés kapcsán a gazdasági reklámtevékenység 

alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény a reklám közvetlen megkeresés módszerével 

történő megküldésére vonatkozó rendelkezései - 6. §. (1) bekezdése - alapján kezeli. 

Igen  Nem   

    ------------------------------- 

Aláírás 

Kijelentem, hogy Adatkezelő tájékoztatását, mely szerint a fentiekben adott hozzájárulásom bármikor, korlátozás 

nélkül az Adatkezelőhöz címzett értesítéssel a zárójelben feltüntetett elérhetőségek valamelyikén visszavonhatom 

(szivbgyermek@gmail.com , 1096 Budapest, Haller u. 29.), valamint, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a 

visszavonás előtti, – a hozzájárulás alapján végrehajtott – adatkezelés jogszerűségét tudomásul vettem. 

Igen  Nem   

    ------------------------------- 

Aláírás 

Kifejezetten hozzájárulok/mint a fent nevezett kiskorú személy törvényes képviselője kifejezetten hozzájárulok, hogy 

az Adatkezelő rendezvényre szóló meghívók küldéséhez, valamint az ahhoz szükséges adatbázis összeállításához 

kapcsolódó adatkezelés érdekében személyes és egészségügyi adataim/a fent nevezett kiskorú személyes és 

egészségügyi adatait az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.  

Igen  Nem   

    ------------------------------- 

Aláírás 

Kijelentem, hogy Adatkezelő tájékoztatását, amely szerint az adatkezelés jogalapja jelen tájékoztatáson alapuló 

hozzájárulásom (GDPR 6. cikk a) pont), valamint, hogy az adatkezelés időtartama  a hozzájárulásom visszavonásig terjed, 

tudomásul vettem. 

Igen  Nem   

    ------------------------------- 

Aláírás 

Kijelentem, hogy Adatkezelő tájékoztatását, mely szerint a fentiekben adott hozzájárulásom bármikor korlátozás 

nélkül az Adatkezelőhöz címzett értesítéssel a zárójelben feltüntetett elérhetőségek valamelyikén visszavonhatom 

(szivbgyermek@gmail.com , 1096 Budapest, Haller u. 29.), valamint, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a 

visszavonás előtti, – a hozzájárulás alapján végrehajtott – adatkezelés jogszerűségét tudomásul vettem. 

Igen  Nem   

    ------------------------------- 
Aláírás 

 



 

 

Kifejezetten hozzájárulok/mint a fent nevezett kiskorú személy törvényes képviselője kifejezetten hozzájárulok, hogy 

az Adatkezelő adományozói nyilvántartáshoz, valamint az ahhoz szükséges adatbázis összeállításához kapcsolódó 

adatkezelés érdekében személyes és egészségügyi adataim/a fent nevezett kiskorú személyes és egészségügyi adatait az 

Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.  

Igen  Nem   

    ------------------------------- 

Aláírás 

 

Kijelentem, hogy Adatkezelő tájékoztatását, amely szerint az adatkezelés jogalapja jelen tájékoztatáson alapuló 

hozzájárulásom (GDPR 6. cikk a) pont), valamint, hogy az adatkezelés időtartama  a hozzájárulásom visszavonásig terjed, 

tudomásul vettem. 

Igen  Nem   

    ------------------------------- 

Aláírás 

Kijelentem, hogy Adatkezelő tájékoztatását, mely szerint a fentiekben adott hozzájárulásom bármikor, korlátozás 

nélkül az Adatkezelőhöz címzett értesítéssel a zárójelben feltüntetett elérhetőségek valamelyikén visszavonhatom 

(szivbgyermek@gmail.com , 1096 Budapest, Haller u. 29.), valamint, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a 

visszavonás előtti, – a hozzájárulás alapján végrehajtott – adatkezelés jogszerűségét tudomásul vettem. 

Igen  Nem   

    ------------------------------- 
Aláírás 

 

 

Dátum: ……………..2021. ……………………… 

 

 

… hogy öröm legyen minden szívdobbanás! 

 

 

Budapest, 2021. 

………………………………………….. 

törvényes képviselő aláírása 


