
HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 
SZEMÉLYES ADATKEZELÉSHEZ 

 
 

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. 2019. évben meghirdetett„VIZET MINDENKINEK!” 
rajzpályázathoz kapcsolódóan.  

 
 

A rajzpályázaton való részvétel feltételeként kérjük, hogy az alábbi személyes 
adatkezeléshez szükséges nyilatkozatot a beküldött rajzokhoz mellékeljék! 

 
 

A pályázó gyermek adatai  

A gyermek neve:  

Az intézmény (óvoda, iskola) neve, 
címe, ahová a gyermek jár: 

 

A gyermek életkora:  

A nevezési korosztály: óvoda 

általános iskola 

 

A gyermek törvényes képviselőjének 
adatai 

 

A törvényes képviselő neve:  

A törvényes képviselő telefonszáma:  

A törvényes képviselő e-mail címe:  

 
 
Alulírott……………………………….........(törvényes képviselő neve) (anyja neve: 
……………………………………………; születési hely, idő: 
…………………………..…….………………., 
lakcím:……………………………..…………..………….…..), 
 
 
mint ……………………..…………………..……… nevű gyermek (anyja neve: 
…………………………………….…………., születési hely, idő: 
……………..…..……………….…………..) törvényes képviselője a jelen nyilatkozat 
aláírásával  
 
1. kifejezett hozzájárulásomat adom ahhoz, hogya fent nevezett gyermek 
adataitvalamint a saját fenti személyes adataimatazAlföldvíz RegionálisVíziközmű-
szolgáltató Zrt. (székhely: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.) általa 2019. évben 
meghirdetett „VIZET MINDENKINEK!” elnevezésű rajzpályázattal kapcsolatosan, a 
pályázaton való részvétel miatt2019. december 31. napjáig kezelje.  
 
2. Kifejezett hozzájárulásomat adom továbbá ahhoz, hogy ugyanezen célból a 
fent nevezett gyermek által elkészített és a hivatkozott pályázatra benevezett 
alkotást, a gyermek nevét, korosztályát, az iskolája vagy óvodája nevét az Alföldvíz 
Zrt. rendezvényein felhasználja és ebből a célból legkésőbb 2019. december 31. 
napjáig kezelje. 



 
3. Kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az Alföldvíz Zrt. a gyermek által 
készített alkotást/alkotásokat fotókon, cikkekben, elektronikus vagy nyomtatott 
sajtóban valamint egyéb audiovizuális anyagokban ebből a célból legkésőbb 2019. 
december 31. napjáig kezelje, felhasználja. 
 
4. Hozzájárulok továbbá ahhoz is, hogy az Alföldvíz Zrt. a gyermek által készített 
alkotást/alkotásokat, a gyermek nevét, intézmény nevét, korosztály megjelölésével, 
ebből a célból legkésőbb 2019. december 31. napjáig kezelje és közzétegye az 
Alföldvíz Zrt. online felületein. 
 
Kijelentem, hogy az Alföldvíz Zrt. 2019. évi „VIZET MINDENKINEK!” elnevezésű 
rajzpályázattal kapcsolatos adatkezelési tájékoztatót előzetesen megismertem, azt 
tudomásul vettem. 
 
Tudomással bírok arról, hogy a jelen nyilatkozatban foglalt, bármely pontban rögzített 
adatkezelésre vonatkozó hozzájárulásomat bármikor, feltétel nélkül visszavonhatom.  
 
 
 
 
Kelt: …………………………, 2019. …………………. hónap ….... nap.  
 
 
 
 

…………………………………………..  
a törvényes képviselő aláírása 

 
 

 
 

1. Tanú        2. Tanú  
 
név:       név: 
 
lakcím:      lakcím: 
 
aláírás:      aláírás: 


