
SZÜLŐI FELÜGYELET GYAKORLÓ ÖNKÉNTES HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATA1 

V-GO applikáció 

Alulírott: 

Név:  ……………………………………………………… 

Lakcím:  ……………………………………………………… 

E-mail cím: ……………………………………………………… 

Név:  ……………………………………………………… 

Lakcím:  ……………………………………………………… 

E-mail cím: ……………………………………………………… 

mint a szülői felügyelet gyakorló a szülői felügyeletem alatt álló kiskorú(ak)  

Név:  ……………………………………………………… 

Születési éve: ………………………………………………………… 

Intézmény, osztály: …………………………………………………….. 

Név:     ………………………………………………………… 

Születési éve:    ………………………………………………………… 

Intézmény, osztály: ……………………………………………………….. 

vonatkozásában a GDPR 8. cikk (1) bek. és az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak alapján az alábbi nyilatkozatokat teszem:  

Hozzájárulok ahhoz, hogy a kiskorú(ak) részt vegyen(ek), a Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft., mint Adatkezelő 
által működtetett V-GO mobil applikációban szerepelő tanulmányi versenyeken (küldetéseken) a kapcsolódó kiírás szerint: (A 
megfelelő aláhúzandó) 

• „Klímabajnok” küldetés 

• „Vízőrzők” küldetés 

• „Fenntartató közösség, a VEP” küldetés    IGEN   NEM 

Az Adatkezelési Tájékoztatóban a Játékos vonatkozásában meghatározott személyes adatok kezelését a megjelölt cél(ok)ból 

és feltételek szerint engedélyezem: (A megfelelő aláhúzandó) 

          IGEN   NEM 

Hozzájárulok, az Adatkezelő(k) által szervezett díjátadáson az általam képviselt kiskorúról történő fénykép- és videófelvétel 

készítéséhez, annak megjelentetéséhez szakmai kiadványokban, egyéb sajtótermékekben, a projektben érintett online 

felületeken, weboldalakon melyek az adatvédelmi tájékoztatójában megadott feltételek szerint mások számára 

megtekinthetővé válnak. (A megfelelő aláhúzandó.) 

IGEN   NEM 

Hozzájárulok ahhoz, hogy az általam képviselt kiskorú díjazása esetén nevét, születési évét, intézményét, osztályát az 

Adatkezelők nyilvánosságra hozzák. (A megfelelő aláhúzandó.)    

IGEN   NEM 

Hozzájárulok ahhoz, hogy az általam képviselt kiskorú felkérés esetén rendelkezésre álljon média interjú céljából, valamint a 

róla készített hang-, videofelvételt és fényképeket az Adatkezelők díjmentesen és korlátozás nélkül felhasználhatják 

promóciós célokra. (A megfelelő aláhúzandó.) 

IGEN   NEM 

Kapcsolattartónak kijelölt személy: …………………………………………………………………. (szülők egyikét kérjük megjelölni).   

A kiskorú regisztrációjával és a küldetésekkel kapcsolatos információkat, dokumentációkat, Adatkezelési tájékoztatót 
megismertem. Saját adataim kezeléséhez hozzájárulok. Kijelentem, hogy a fent megadott adatok helyesek, kiskorú 
gyermekem nyilatkozataival egyetértek, illetve más egyetértésére ahhoz nincs szükség. Kijelentem, hogy a kapcsolattartónak 
kijelölt személy közös szülői felügyelet körében jelen nyilatkozat aláírásával adott meghatalmazással, ill. szülői felügyelet 
egyedüli gyakorlása okán jogosult a kapcsolattartás során egyedül eljárni.   

Törvényes képviselő(k)2:  

Aláírás:  ____________________________________ Aláírás:  _______________________________________ 

Név:    ____________________________________ Név:   _______________________________________ 

 
1 Adatkezelési tájékoztató elérhető bármikor a következő linken: http://www.mi6.hu/adatvedelmi-es-adatkezelesi-szabalyzat  
2 A hozzájáruló nyilatkozatot kitöltve kell elküldenie a v-go@mi6.hu e-mail címre.  
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