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Adatkezelési hozzájárulás 14. életévét betöltött,  

de 16. életévét még nem betöltött személy esetén 

Alulírott 

Név:  _______________________________________________________________  

Anyja születési neve:  ____________________________________________________  

Születési hely, idő: ______________________________________________________  

Lakcím:  _____________________________________________________________  

mint a 929szentmihaly.hu oldal látogatója ezennel akként nyilatkozom, hogy önkéntesen 

hozzájárulok ahhoz, hogy a 929szentmihaly.hu oldal üzemeltetője (Tűzliliom Egyesület) részemre a 

929szentmihaly.hu oldalon látogatói profilt hozzon létre, illetve a jelen nyilatkozatban 

meghatározott adataimat kezelje. 

Tájékoztatásra kerültem arról a körülményről, hogy a profil létrehozásához, valamint az adataim 

kezeléséhez való hozzájárulás nem kötelező, de tudomásul veszem, hogy hozzájárulásom meg nem 

adása esetén a 929szentmihaly.hu oldalon nem tudok profillal bejelentkezni. 

Az adatkezelési hozzájárulás időtartama: Visszavonásig (A profil törlésével automatikusan 

visszavonásra került a fenti hozzájárulás). 

Adatkezelés célja: a 929szentmihaly.hu oldal teljeskörű használatának lehetővé tétele. 

Budapest, ______  év ____________  hónap ____nap 

__________________________ 

Látogató 

 

_____________________________ 

Látogató törvényes képviselője 

 

Előttünk mint tanúk előtt: 
 

Név:  ___________________________    Név:  ______________________________  

Lakcím:  _________________________    Lakcím:  ____________________________  

Aláírás:  _________________________    Aláírás:  ____________________________  
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Regisztrációt jóváhagyó nyilatkozat 16 év alatti személy esetén 
(látogató) 

 

Alulírott  

Törvényes képviselő neve:  ___________________________________________  

Anyja születési neve:  _______________________________________________  

Születési hely, idő: _________________________________________________  

Lakcím:  _______________________________________________________  

mint 

Látogató neve:  ___________________________________________________  

Anyja születési neve:  _______________________________________________  

Születési hely, idő:  ________________________________________________  

Lakcím:  _______________________________________________________  

törvényes képviselője ezennel hozzájárulok ahhoz, hogy  _______________________  

(Látogató neve) a https://929szentmihaly.hu oldalra látogatói profillal regisztráljon az 

adatkezelési szabályzatban foglalt feltételek szerint. 

Budapest, ______  év ____________  hónap ____nap 

 

__________________________ 

Látogató törvényes képviselője 

 
Előttünk mint tanúk előtt: 
 

Név:  _________________________    Név:  ___________________________  

Lakcím:  ______________________    Lakcím:  _________________________  

Aláírás:  _______________________    Aláírás:  _________________________  

 

https://929szentmihaly.hu/
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Képkészítésre és -feltöltésre vonatkozó hozzájárulás – 14. életévét 

betöltött, de 16. életévét még nem betöltött személy esetén 

Alulírott 

Név: ___________________________________________________________ 

Anyja születési neve: ________________________________________________ 

Születési hely, idő:__________________________________________________ 

Lakcím: _________________________________________________________ 

mint a 929szentmihaly.hu látogatója ezennel akként nyilatkozom, hogy önkéntesen 

hozzájárulok ahhoz, hogy a cserkészcsapat programjain rólam fényképek készüljenek, 

valamint, hogy a cserkészcsapat programjain korábban rólam készült, valamint a jövőben 

készülendő felvételek az alábbi oldalakon közzétételre kerüljenek: 

• 929szentmihaly.hu  

• facebook.com/929szentmihaly  

• instagram.com/929_szentmihaly 

• youtube.com/user/929szentmihaly 

 
Az adatkezelési hozzájárulás időtartama: Visszavonásig (amelyet nyilatkozó 

bármikor megtehet). 

Adatkezelés célja: a cserkészcsapat eseményeinek, tevékenységének megörökítése, 

közösségépítés. 

Budapest, _____ év ___ hónap ___nap 

__________________________ 

Látogató törvényes képviselője 

Előttünk mint tanúk előtt: 

Név: Név: 

Lakcím: Lakcím: 

Aláírás: Aláírás: 

 


