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  .............................  

 Tóth Andrea 

Úszótábor jelentkezési lap 

 

Név:  ________________________________________________________________  

Születési idő: _________________________________________________________  

TAJ szám: ____________________________________________________________  

Anyja neve: __________________________________________________________  

Email cím: ___________________________________________________________  

Telefonszám: _________________________________________________________  

Táborhetek:   

1. 2019. június 17. – június 21. 

2. 2019. június 24. – június 28. 

3. 2019. július 01. – július 05. 

4. 2019. július 08. – július 12. 

5. 2019. július 15. – július 19. 

6. 2019. július 22. – július 26. 

7. 2019. július 29. – aug. 02. 

8. 2019. augusztus 26. – augusztus 30. 

Fontos tudnivalók a gyermekkel kapcsolatban (ételérzékenység, allergia, asztma):  

 ___________________________________________________________________  

  

Fizetve Dátum Összeg 
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Nyilatkozat 
 

Aláírásommal elfogadom a Hegyvidéki Úszóiskola által szervezett nyári tábor szabályzatát. 

Adatkezelés jogalapja: a szülő GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti hozzájárulása 

Adatkezelés célja: gyermektábor megtartása (kapcsolattartás a szülővel, szükség esetén a 

gyermek orvosi ellátása) 

Kezelt adatok köre: gyermek neve, születési ideje, lakcíme, TAJ száma, anyja neve, szülő neve 

elérhetőségi adatai (tel.szám, e-mail cím), valamint a gyermekről megadott további 

információk (allergia, betegség, egyéni érzékenység, egyéb). 

Adatkezelés ideje: a táboroztatás végéig 

Adattárolás módja: papír alapú és elektronikus 

A résztvevő törvényes képviselője jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszi és elfogadja, 

miszerint a tábor ideje alatt a táboroztatásról a Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. web-

, illetve Facebook oldalán programjainak népszerűsítése végett a szerzői jogról szóló törvény 

rendelkezései alapján a Kft. tulajdonát képező, tömegfelvételnek minősülő kép- és 

hangfelvétel készülhet, mely felvételek készítéséhez és közzétételéhez az adott úszótábor 

vonatkozásában a jelen nyilatkozat aláírásával résztvevő törvényes képviselője hozzájárulását 

adja. E felvételeken a tábor résztvevői rögzítésre kerülhetnek; a résztvevő törvényes 

képviselője ebből fakadóan nem támaszthat a Kft. felé semmilyen igényt. A résztvevő 

törvényes képviselője az érintett felvételek tekintetében tájékoztatást, szükség esetén 

helyesbítést kérhet, továbbá a jogszabályi feltételek fennállása esetén élhet az adatkezelés 

korlátozásához vagy az adatok törléséhez való jogával. Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdés, 

észrevétel esetén az alábbi e-mail címen vagyunk elérhetőek: info@hegyvideksport.hu A Kft. 

adatvédelmi szabályzata az alábbi weboldalon érhető el: 

http://hegyvideksport.hu/adatvedelem/ 

☐ Jelen jelölőnégyzet kipipálásával Ön hozzájárul, hogy a Hegyvidéki Szabadidősport 

Nonprofit Kft. Hírlevelet küldjön az Ön e-mail címére. A hírlevélhez kapcsolódó adatkezelésről 

tájékozódjon a kollégánknál személyesen vagy a http://hegyvideksport.hu/adatvedelem/ 

linken. 

 

 

Dátum: Budapest, ___________________ ________________________________ 
Aláírás 

(kiskorú gyermek esetén a törvényes 
képviselő aláírása) 
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