
NYILATKOZAT 
SZEMÉLYES ADATOK HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ KEZELÉSÉHEZ 

 
Az Érintett neve: _______________________________________________________________ 
Születési hely, idő: _______________________________________________________________ 
Anyja neve:  _______________________________________________________________ 
Lakcíme:  _______________________________________________________________ 
Telefonszáma:  ________________________________ 
E-mail címe:  _______________________________________________________________ 
 
Adatkezelő által generált Családi azonosítója:   ____________________________________________ 
 
Az Adatkezelő neve: Nyíregyházi Waldorf Pedagógiai Egyesület 
Címe: 4400 Nyíregyháza, Kölcsey utca 8. 
Képviselője: Nyircsák János 
 
Az adatkezelés célja: adminisztráció 
 
Az adatkezelés jogalapja: A jelen nyilatkozatot tevő érintett hozzájárulása 
 

A személyes adatok tárolásának időtartama: Az Adatkezelő a személyes adatokat a jelen hozzájárulás 
Érintett általi visszavonásáig, vagy az Adatkezelő és az Érintett között megkötött „Szülői hozzájárulási 
szerződés(ek)” megszűnéséig kezeli. Az Érintett hozzájárulását az egyesulet@nyiregyhaziwaldorf.hu 
e-mail címre küldött levélben bármikor visszavonhatja. 
 

A jelen nyilatkozat aláírásával Érintett hozzájárulását adja, hogy az Adatkezelő az általa generált és a 
jelen nyilatkozatban rögzített Családi azonosítót valamennyi, az Adatkezelő és az Érintett által kötött 
„Szülői hozzájárulási szerződés(ek)en” szerepeltesse, azt az Érintett által az Adatkezelő irányába 
teljesített befizetések azonosításához felhasználja. 
 

Alulírott tudomással bírok arról, hogy 
 

- az Adatkezelő az általa generált Családi azonosítót harmadik félnek nem adja át, 
 

- az adatszolgáltatásom önkéntes, mint érintett személynek jogom van kérelmezni az 
adatkezelőtől a rám vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, 
törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhatok az ilyen személyes adatok kezelése 
ellen, továbbá jogom van tájékoztatást kérni adataim kezeléséről, 

 

- jogom van a hozzájárulásom bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti 
a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét, 

 

- jogom van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, 
Szilágyi fasor 22/c., tel: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) panaszt 
benyújtani, 

 

- jogom van a bírósági jogorvoslathoz. 
 
A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, a jelen nyilatkozatban megadott személyes 
adataim fentiekben megjelölt célú kezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül 
beleegyezésemet adom. 
 
 

Kelt: Nyíregyháza, 2020. ________________ hó _____ nap 
 

……………………………………..........……….. 
      Aláírás 
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