Adatkezelési hozzájárulás
Alulírott ………………………………….……. a lenti adatvédelmi tájékoztató*
ismeretében önkéntesen és befolyásolástól mentesen hozzájárulok, hogy a „Toborzás a
hadtörténelemben 1848-tól napjainkig” című rajzpályázaton való részvétel céljából a Magyar
Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (a továbbiakban MH
HKNYP), az alábbi saját, illetve 16. életévét be nem töltött gyermekem adatait kezeljék:
 Pályázó neve:………………………………………………………………………..
 Pályázó életkora:…………………………………………………………….............
 Pályázó iskolájának megnevezése:…………………………………………………..
o Osztály/évfolyam megjelölése:………………………………………………….
 Törvényes képviselő neve:1……………………………………………………………
 Törvényes képviselő2 /Pályázó elérhetősége (mobil/e-mail):…………………………
Az Adatvédelmi Tájékoztató az adatkezelési hozzájárulás elválaszthatatlan részét
képezi, melynek ismeretében, hozzájárulok ahhoz, hogy a fent megjelölt személyes
adataimat3 és 16. életévét be nem töltött pályázó gyermekem személyes adatait a MH
HKNYP kezelje.4
Kelt,:…………………………….

Kelt.:……………………..........

….……….………………………
szülő / törvényes képviselő
aláírása
(Nyilatkozó)

...................................................
16. életévét betöltött kiskorú
aláírása
(Pályázó)

1

16. életévét be nem töltött pályázó esetén
16. életévét be nem töltött pályázó esetén
3
Tekintettel arra, hogy a szülő/törvényes képviselő adatai is adatkezelés alá esnek, ezért a 16. életévét be nem
töltött pályázók esetében a szülő/törvényes képviselőnek minden esetben hozzá kell járulnia az adatkezeléshez.
4
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6. § (3)
bekezdésében foglaltak alapján az adatkezelési hozzájárulást a 16. életévét betöltött kiskorú törvényes
képviselőjének beleegyezése, vagy utólagos jóváhagyása nélkül is megadhatja.
2

Adatvédelmi tájékoztató*

Adatvédelmi ny.sz.:

A 2015-ben meghirdetésre kerülő „Toborzás a hadtörténelemben 1848-tól napjainkig” című rajzpályázaton való
részvétel céljából szükséges adatkezelést az MH HKNYP (a továbbiakban: adatkezelő) végzi, az adatkezelés
tényleges helye a 4. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda. Az adatkezelés tényleges helye szerinti
elérhetőség: 3526 Miskolc, Hatvanötösök útja 2., www.hadkiegeszites.hu, www.honvedelem.hu és a
www.katonasuli.hu.
A személyes adatok kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, mely hozzájárulást az érintett, az
adatkezelési hozzájárulás aláírásával ad meg. A hozzájárulásban szereplő adatokkal kapcsolatban az adatkezelő a
rajzpályázati nyeremények támogatói részére (Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, Borsod-AbaújZemplén Megyei Kormányhivatal, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, MIKOM
Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft., Rádió M Reklám és Marketing Kft., Globo Tv) adattovábbítást
végezhet.
Az adatkezelés időtartama (2015. december 15. – 2016. március 31.) alatt az adatkezelési hozzájárulással
megadott adatokat csak az adatkezelő kezelheti az alkotások kiállításhoz szükséges ideig és mértékben. Az
alkotások huzamosabb ideig történő kiállítása esetén a pályázó érintett neve - a rajzához rendelten - a kiállítás
időtartamának befejezése után kerül törlésre azonnal, de legkésőbb 2016. december 31-ig. A hozzájárulás
indokolás nélkül bármikor visszavonható. A megadott időszak után az alkotások visszaszolgáltatásra kerülnek a
pályaművet ajánló pályázó iskolája részére.
Az érintett az adatkezelés teljes időtartama alatt élhet az információs önrendelkezési jogról és
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben biztosított jogával (tájékoztatáshoz, helyesbítéshez,
törléshez, zároláshoz, tiltakozáshoz való jog), továbbá jogsérelem esetén bírósághoz, valamint a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat.

