
 

  Nyilatkozat 6. melléklet a 328/2011.(XII.29.) Korm. rendelethez 
 

a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez 
 

Alulírott:.………………………………………………………………………………………………………………………….…………….…... 

születési név: …………………………………………….………..….. születési hely, idő: ……….……….………………………..... 

anyja neve:………………………………….….…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….………………szám alatti lakos nyilatkozom, hogy: 

 
1. ……………………………………………………nevű gyermek, születési hely, idő:.…………………………………………….. 

anyja neve: …………………………………………… 

2. ……………………………………………………nevű gyermek, születési hely, idő:.………………………………..…………… 

anyja neve: …………………………………………… 

3. ……………………………………………………nevű gyermek, születési hely, idő:.………………………………………..…… 

anyja neve: …………………………………………… 
 

szülője/más törvényes képviselője/gondviselője (a megfelelő aláhúzandó) a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekétkeztetési normatív kedvezmény 
igénybevételét az alábbi jogcím alapján kérem:  
 

a) a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül……….év………………hónap ………napjától 

b) a gyermek tartósan beteg vagy fogyatékos 

c) a gyermek családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek  

d) a gyermek három vagy több gyermekes családban nevelkedik,*** 

e) a gyermeket nevelésbe vették 

f) a gyermek olyan családban él, amelyben az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg 

 2022. január 1-től a 172 900.- Ft- ot.* 

*a kötelező legkisebb munkabér (200 000 Ft) személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és 

nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-a. Az f) pont kizárólag abban az esetben jelölhető, amennyiben az 

ellátást igénybe vevő gyermek az a)-e) pontok szerinti feltételek egyikének sem felel meg. 

 

g) a gyermekemre a fent felsorolt pontok egyike sem vonatkozik, étkezési térítési díj fizetésére kötelezett 

vagyok. 
 

 

      Kérem diétás étrend biztosítását**, a következő egészségi állapotra való tekintettel: 

………………………………………………………………….……………(csak diétás étkeztetés igénylése esetén kell X-et jelölni) 

** 1 éven belüli szakorvosi igazolás csatolása szükséges 
       

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozat a valóságnak megfelel, 
hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés normatív kedvezmények 
igénybevételéhez történő felhasználáshoz.  
Változás esetén a Gyvt. 130. § (5) bekezdése értelmében 15 napon belül a bejelentési kötelezettségemnek 
eleget teszek. 
 

***A gyermekek számának meghatározásánál figyelembe veendő gyermekek köre: az egy lakásban lakó, ott bejelentett 
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 18 éven aluli gyermek, a 25 évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben 

nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban részt 
vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló gyermek és életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy 

súlyos fogyatékos gyermek, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek, valamint a nevelőszülőnél 

elhelyezett nevelésbe vett gyermek és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt. 
 

Dátum: 2022.                   ………………………………..…………………   
                        szülő /ellátást igénybe vevő aláírása 

                                                                        (nevelésbe vett gyermek esetén az ellátást nyújtó nevelőszülő, intézményvezető) 



Tájékoztató a nyilatkozat kitöltéséhez – segédlet 
A nyilatkozat megtételekor figyelembe veendő személyek köre: a kérelem benyújtásának időpontjában közös háztartásban élő családtagként kell figyelembe venni 
az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 

 szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát 

 a gyermeket, ha 
1. tizennyolc éven aluli 
2. ha huszonöt évesnél fiatalabb, nappali rendszerű oktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló 
3. és életkortól függetlenül, ha a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos 

 a szülő vagy házastársa által, tartásdíjjal eltartott rokont. 
A nyilatkozat megtételekor figyelembe veendő jövedelem: a jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni, úgy különösen: 

 munkabér: munkaviszonyból, munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 

 vállalkozásból, őstermelői vagy önálló tevékenységből származó jövedelem  

 nyugdíj vagy nyugdíj szerű ellátás: nyugellátás, megváltozott munkaképességá személyek ellátásai (pl. rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás) 
nyugdíjszerű ellátások (például korhatár előtti ellátás) 

 a gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások: 
1. csecsemőgondozási díj (CSED) 
2. gyermekgondozási díj (GYED) 
3. gyermekgondozási segély (GYES) 
4. gyermeknevelési támogatás (GYET) 
5. családi pótlék 
6. gyermektartásdíj 
7. árvaellátás 

 önkormányzat, járási hivatal és az állami foglalkoztatási szerv által folyósított rendszeres pénzbeli ellátások (különösen: foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás, ápolási díj, időskorúak járadéka, állkeresési támogatás) 

 egyéb jövedelem: tartásdíj, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések) 
Csökkenti a jövedelmet: 

 az együtt élő családtag által fizetett tartásdíj 
Nem kell jövedelemnek számítani: 

 az önkormányzattól kapott nem rendszeres pénzbeli támogatást vagy egyéb, a jövedelemnél fel nem sorolt rendszeres támogatást 

 a gyermekvédelmi nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt 

 az anyasági támogatást 

 a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit 

 a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást 

 az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás 

 az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzés révén szerzett bevétel 

 a magánszemélyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (háztartási munka) a 
havi ellenértéke 

Rendszeres jövedelem esetén a nyilatkozat benyújtását megelőző hónapban kapott összeget nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből 
származó jövedelem esetén a nyilatkozat benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni. Ebben az 
esetben az elmúlt 12 hónap jövedelmét adja össze, és ossza el 12-vel, az így kapott összeget vegye figyelembe a nyilatkozattételkor. 
A nyilatkozat benyújtását megelőzően megszűnt jövedelmet figyelmen kívül kell hagyni. pl. lejár a GYES ideje, megszűnik a munkaviszony augusztusban, azt a 
szeptembertől érvényes jövedelemnél kell figyelembe venni. 
 

Tájékoztató a nyilatkozat kitöltéséhez - A jövedelemszámítás szabályai 
(Arra az esetre vonatkozik, ha a kötelezett a kedvezményt a Nyilatkozat 1. pont f) alpontjában foglaltak alapján kívánja igénybe venni.)  
1. A feltétel csak bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek esetén alapozza meg a normatív kedvezményre való jogosultságot, ha a 
családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér nettó összegének 130%-át [2015. évben a 89 408 Ft-ot].  
2. A nyilatkozat megtételekor figyelembe veendő személyek köre: a kérelem benyújtásának időpontjában közös háztartásban élő családtagként kell figyelembe 
venni az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező:  
2.1. szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát,  
2.2. a tizennyolc éven aluli gyermeket, a huszonöt évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű oktatásban részt vevő vagy felsőoktatási 
intézményben nappali képzésben tanuló gyermeket és életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermeket, kivéve a nevelőszülőnél 
ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet,  
2.3. a 2.1. és 2.2. alpontba nem tartozó, a Polgári Törvénykönyv családjogra irányadó szabályai alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokont.  
3. A nyilatkozat megtételekor figyelembe veendő jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó 
- megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után 
az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. Így 
különösen:  
3.1. munkaviszonyból, munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz,  
3.2. társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem,  
3.3. nyugellátás, megváltozott munkaképességű személyek ellátásai (például rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás), nyugdíjszerű ellátások (például korhatár 
előtti ellátás),  
3.4. a gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások [különösen: csecsemőgondozási díj (CSED), gyermekgondozási díj (GYED), gyermekgondozási 
segély (GYES), gyermeknevelési támogatás (GYET), családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás],  
3.5. önkormányzat, járási hivatal és az állami foglalkoztatási szerv által folyósított rendszeres pénzbeli ellátások (különösen: foglalkoztatást helyettesítő támogatás, 
ápolási díj, időskorúak járadéka, álláskeresési támogatás), 3.6. egyéb jövedelem (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis 
összegű kifizetések stb.).  
4. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni.  
5. Rendszeres jövedelem esetén a nyilatkozat benyújtását megelőző hónapban kapott összeget, míg nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, 
őstermelésből származó jövedelem esetén a nyilatkozat benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe 
venni.  
6. A családtag által fizetett tartásdíj összegét jövedelemcsökkentő tényezőként kell figyelembe venni.  
7. Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1a) 
bekezdése szerinti ellátásokat, így különösen a rendkívüli települési támogatást, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott támogatást és pótlékot, a gyermekvédelmi nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az 
anyasági támogatást, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást. Nem 
minősül jövedelemnek továbbá az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő 
munkavégzés révén szerzett bevétel, továbbá a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések 
alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (háztartási munka) a havi ellenértéke.  
8. A nyilatkozat benyújtását megelőzően megszűnt jövedelmet figyelmen kívül kell hagyni.  
9. A családban az egy főre jutó havi jövedelem összegének kiszámítása: a család összes nettó jövedelme [a 2. pont szerinti személyek 3. pont szerinti jövedelmének 
együttes összege] csökkentve a fizetett gyermektartásdíj összegével, majd osztva a jövedelemszámításnál figyelembe veendő személyek számával (2.pont) 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 
 

1. Adatkezelő megnevezése 
Adatkezelő megnevezése: Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda 
Adatkezelő székhelye: 8200 Veszprém, Haszkovó u.23. 
Adatkezelő e-elérhetősége: elelmezesbobita@gmail.com, tel: 20/204-4177 
Adatkezelő képviselője: Molnár-Takács Gyöngyi 
 
2. Adatkezelés szabályai 
Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2018. május 25-től visszavonásig tart. A Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda tájékoztatja 
az érintetteket, hogy a gyermekétkeztetési közfeladat ellátásával kapcsolatban a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak alapján 
kezel személyes adatokat. E tájékoztató a Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda Adatvédelmi szabályzata alapján készült, tárgyi hatá lya 
kiterjed az összes, a vonatkozó jogszabályok által személyesnek minősített adatra, valamint minden olyan folyamatra, amely során 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Info tv.)  
meghatározott személyes adat kezelése megvalósul. 
 
2.1. Adatkezelés célja: Gyermekétkeztetés biztosítása (nyilvántartás, számlázás/bizonylatkészítés, kapcsolattartás) 
2.2. Adatkezelés ideje: Az adatkezelés céljának megvalósulásáig, illetve jogszabály által meghatározott bizonylatőrzési ideig 
2.3. Adatkezelés jellege: 
A Gyermekétkeztetési feladatellátással kapcsolatban a Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda jogszabályon alapuló adatkezelést folytat. 
Ezen adatok köre:  

Érintett neve, intézmény neve, csoport, óvodai jogviszony kezdetének, megszűnésének ideje; 
Kedvezményes étkeztetésben való részvétel esetén a kedvezmény igazolásán szereplő személyes adatok, melyek 

különösen: 

az érintett anyja neve, születési helye, dátuma, állampolgársága, neme, társadalombiztosítási azonosító száma, szakorvosi 

igazolás alapján megállapított tartós betegsége, ételérzékenysége, (egészségügyi állapota), illetve ezen egészségügyi 

állapot fennállásának dátuma, véglegessége; a gyermek - a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 

végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 7/A. § (1) bekezdése szerinti szakértői és rehabilitációs bizottság 

szakvéleménye által igazolt - fogyatékosságának, sajátos nevelési igényének ténye;  nevelésbe vett gyermek, utógondozói 

ellátásban részesülő fiatal felnőtt esetén a nevelésbe vétel/utógondozói ellátás ténye, a gyámhatósági határozatban 

kijelölt gondozási helye/ellátásának helyszíne, nevelőszülő, gyermekotthon, egyéb (működtető) intézmény neve, címe, 

szülő/gondviselő neve, születéskori neve, születési helye, dátuma, anyja neve, címe, társadalombiztosítási azonosító 

száma, állampolgársága, személyazonosító igazolvány száma;  

Gyermekétkeztetési feladatellátás céljából hozzájáruláson alapuló adatkezelésre az alábbi adatok tekintetében kerül sor: 
- Kapcsolattartás céljából: Szülő / gondviselő neve, elérhetőségei (lakcím, email, telefonszám); 

2.4. Az adatok címzettjei: 
1. Bakony Gaszt Zrt.  8200 Veszprém, Radnóti tér 2.    

 Táplálékallergiás/diétás étkeztetést biztosító szolgáltató 
2. Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt. 1022 Budapest, Fillér u.60.          

Étkező nyilvántartó szoftver üzemeltetője 
3. Veszprémi Intézmény Szolgáltató szervezet ellenőrzést végző szerv 

 
Jelen tájékoztató célja, hogy a Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda az adat felvétele előtt minden esetben közölje az érintettel az 
adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját és az adatkezelésre vonatkozó minden fontos információt. Az adatkezelési 
tájékoztató fogalmi rendszere megegyezik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvényben (a továbbiakban: Info tv.) foglalt értelmező fogalommagyarázatoknak.  
A Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda személyes adatot a 2. pontban meghatározott célból, jog gyakorlása vagy kötelezettség 
teljesítése érdekében kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. A kezelt személyes adatokat magáncélra nem 
használja fel, az adatkezelés mindenkor megfelel a célhoz kötöttség alapelvének –amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy 
az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek. A személyes adatok tárolása, elhelyezése úgy került 
kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére nem hozzáférhető, megismerhető. 
3. Az érintettek jogainak érvényesítése 
Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – 
a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda 1. pontban megjelölt 
elérhetőségein.  
A legfontosabb adatvédelemhez kapcsolódó jogosultságokat a következő címek alatt részletezzük. 
3.1. Tájékoztatáshoz, adatokhoz való hozzáféréshez való jog 
Az érintett kérelmére a Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda, mint adatkezelő az Infotv. előírásainak megfelelően tájékoztatást ad az 
érintett adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az 
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett 
intézkedésekről, továbbá az adattovábbítások jogalapjáról és címzettjéről. A Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda az érintett kérelmére 
annak benyújtásától számított legkésőbb 15 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 5 – napon belül írásban, közérthető formában 
választ ad.  
 
3.2. Helyesbítéshez való jog 



A valóságnak nem megfelelő adatot a Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító 
közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti. 
3.3.Adathordozhatósághoz való jog 
Jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén az érintetteknek joga van az adathordozhatósághoz.  
3.4. Tiltakozás joga 
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, 

1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez 
vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező 
adatkezelés esetén; 

2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás 
céljára történik; valamint 

3. törvényben meghatározott egyéb esetben. 
A Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda a tiltakozást a lehető legrövidebb határidőn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, 
majd annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozást 
a Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda megalapozottnak találta, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja. A tiltakozásról, 
továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban 
továbbította, és akik szintén intézkedni kötelesek a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett a tiltakozás tárgyában 
hozott döntéssel nem ért egyet, vagy a Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda a döntéssel késedelmeskedik, az érintett 30 napon belül 
törvényben meghatározottak szerint bírósághoz fordulhat. 
3.5. Zárolás 
A VeInSzol zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha megállapítható, hogy a törlés sértené az érintett jogos 
érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését 
kizárta. 
3.6. Törlés 
A Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda meghatározott esetekben az általa kezelt személyes adatokat törli. Ilyen eset, ha 

1. a személyes adat kezelése jogellenes, az érintett kéri, 
2. a kezelt adat hiányos vagy téves feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok 

tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság elrendelte. 

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll a Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda rendelkezésére. A megtett 
intézkedéseiről az érintettet és mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította.  
3.7. Hozzájárulás visszavonása 
Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében az érintett jogosult az adatkezelési hozzájárulását bármely időpontban ingyenesen 
visszavonni. A visszavonás nem érinti – a hozzájárulás visszavonása előtt – végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A visszavonást 
postai vagy elektronikus úton is kezdeményezhető. 
Az érintett a Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat: 
 Név:  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely:  1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Honlap / email: www.naih.hu     /       ugyfelszolgalat@naih.hu 
 
 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 

(Az adatszolgáltatás előfeltétele a térítési díjról készülő számla kiállításához): 

OKTATÁSI INTÉZMÉNY: Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda, 8200. Veszprém, Haszkovó u. 23. 

GYERMEK NEVE: _____________________________________________________________________________________ 

GYERMEK CÍME: _____________________________________________________________________________________ 

(Az adatszolgáltatás kapcsolattartási célból szükséges): 

SZÜLŐ/GONDVISELŐ NEVE:______________________________________________________________________________ 

SZÜLŐ/GONDVISELŐ CÍME: _____________________________________________________________________________ 

SZÜLŐ/GONDVISELŐ TELEFONSZÁMA:______________________________________________________________________ 

Kijelentem, hogy jelen ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓT elolvastam, annak tartalmát megértettem és elfogadom, valamint az általam fentiekben 

megadott személyes adatok a valóságnak megfelelnek és a jelen dokumentumban megjelölt célú és időtartamú adatkezeléséhez önkéntesen, 

minden külső befolyás nélkül járulok hozzá.  

 

…………………………………………………….………, 2022.                hó           nap 

 
…………………………………………………………..  

AZ ÉRINTETT SZÜLŐ/GONDVISELŐ ALÁÍRÁSA 
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