
KEHOP-2.1.7-19-2019-00019 „Tiszta vízzel a fenntartható fejlődésért- Környezettudatos szemléletformálás a 
klímaváltozás korában” című projekt („Projekt”) keretében meghirdetett „Vízőrzők” Tanulmányi Verseny   
 BAKONYKARSZT VÍZŐRZŐK 
   Tanulmányi Verseny 
 ______ (sorszám) 

SZÜLŐI (TÖRVÉNYES FELÜGYELET GYAKORLÓI) HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT1 

„BAKONYKARSZT VÍZŐRZŐK” TANULMÁNYI VERSENY 
V-GO Applikáción2 keresztül vagy Tanulmányi Verseny esetén 

Köznevelési, szakképzési intézmény (iskola) környezeti szemléletformálási tanóra keretében történő papír alapú adatkezeléshez 
Alulírott: 

Név:  ……………………………………………………… 

Lakcím:  ……………………………………………………… 

E-mail cím: ……………………………………………………… 

Név:  ……………………………………………………… 

Lakcím:  ……………………………………………………… 

E-mail cím: ……………………………………………………… 

mint a nevelésem (törvényes felügyeletem) alatt álló kiskorú(ak),   

Név:  ……………………………………………………… 

Születési idő:  ……………………………………………………… 

Iskola, osztály: ……………………………………………………… 

Név:  ……………………………………………………… 

Születési idő: ……………………………………………………… 

Iskola, osztály: ……………………………………………………… 

vonatkozásában a Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. (Cgj.: 07-09-020026, Székhely: 8000 Székesfehérvár, Ányos Pál u. 3. 3/12., 
Fióktelep és Postacím: 2040 Budaörs, Baross utca 165/3. I. em., Elérhetőségek: telefon +36 30 254 5989, e-mail info@mi6.hu.) által 
üzemeltetett V-GO Applikációhoz („Applikáció”) és a BAKONYKARSZT Zrt. (Cgj.: 19-10-500133, székhely: 8200 Veszprém, Pápai út 41., 
Elérhetőségek: Telefon +36 88 411 141, E-mail: tanulmanyiverseny@bakonykarsztrt.hu), által kiírt Vízőrzők Tanulmányi Versenyhez 
(„Tanulmányi Verseny”) kapcsolódó adatkezelés vonatkozásában az Adatkezelési Tájékoztatókban3 foglaltak alapján és elolvasását követően 
az alábbi nyilatkozatokat teszem:  

Hozzájárulok, hogy a kiskorú az Applikációt letöltse, regisztráljon és jelentkezzen az Applikációban elérhető Küldetésre, Tanulmányi 
Versenyre és ezen hozzájárulás alapján az Adatkezelő a jelen Hozzájáruló Nyilatkozatban, valamint a Regisztráció során megadott, továbbá 
a Tanulmányi Verseny lebonyolítása során keletkező további személyes adatokat kezelje. Tudomásul veszem, hogy a kiskorú Tanulmányi 
Versenyre való jelentkezése esetén az Adatkezelő jogosult a Tanulmányi Verseny lebonyolítását és eredményét, a kiskorú részvételét és 
esetleges díjazását dokumentálni, és ennek érdekében az így rögzített adatokat továbbadni a Tanulmányi Verseny kiírójának és 
végrehajtásának ellenőrzését végző Szervezeteknek.  (Kérjük a választ bekarikázni vagy aláhúzni.) 

          IGEN   NEM 

Hozzájárulok, hogy a kiskorú részt vegyen a kiíró által lebonyolításra kerülő Tanulmányi Versenyen, és ezen hozzájárulás alapján az 
Adatkezelő és megbízásából az adatkezelésben közreműködő a jelen Hozzájáruló Nyilatkozatban, valamint a Jelentkezés során megadott, 
továbbá a Tanulmányi Verseny lebonyolítása során keletkező további személyes adatokat a Tanulmányi Versenyhez kapcsolódóan kezelje. 
Tudomásul veszem, hogy az Adatkezelő jogosult a Tanulmányi Verseny lebonyolítását és eredményét, a kiskorú részvételét és esetleges 
díjazását dokumentálni, és ennek érdekében az így rögzített adatokat továbbadni a Tanulmányi Verseny végrehajtásának ellenőrzését végző 
Szervezeteknek. (Kérjük a választ bekarikázni vagy aláhúzni.) 

          IGEN   NEM 

Hozzájárulok, hogy a kiskorú díjazása esetén neve, iskolája, és évfolyama közzétételre kerüljön, valamint a díjátadón róla kép- és 

hangfelvétel készüljön és megjelenjen az Adatkezelő tevékenysége, céljai, valamint az Applikáció és a Küldetések népszerűsítése, 

megismertetése érdekében. (Kérjük a választ bekarikázni vagy aláhúzni.)  

IGEN   NEM 

Kapcsolattartónak kijelölt személy: __________________________________ (egy személyt kérünk megadni).   

A Regisztrációval, a Jelentkezéssel és a Tanulmányi Versennyel, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos információkat, az Adatkezelési 
Tájékoztatót megismertem. Tudomásul veszem, hogy a Tanulmányi Versenyre történő önkéntes jelentkezést (az adatkezeléshez való 
hozzájárulást) követően a Tanulmányi verseny kapcsán a személyes adatok kezelésére a továbbiakban jogos érdek alapján kerül sor. 
Kijelentem, hogy a megadott adatok helyesek, a kiskorú nyilatkozataival egyetértek, illetve azokat nevében megteszem, más egyetértésére 
nincs szükség, a kapcsolattartónak jelölt személy közös felügyelet körében jelen nyilatkozat aláírásával adott meghatalmazással, illetve a 
felügyelet egyedüli gyakorlása okán jogosult a kapcsolattartás során egyedül eljárni.  

Törvényes képviselő(k):  

Aláírás:    ____________________________________ Aláírás:  _______________________________________ 

Név:    ____________________________________ Név:   _______________________________________ 

 
1 Jelen Hozzájáruló Nyilatkozatot kitöltve az Applikációban történt jelentkezés esetén a ’v-go@mi6.hu’ e-mail címre, papír alapú részvétel esetében 
pedig a Tanulmányi Versenynek helyt adó iskolában kell a környezeti szemléletformálási tanórán leadni. 
2 Mobil és webes alkalmazás, mely megtalálható a Google Play-ben, az AppStore-ban, webes felületen pedig a ’https://app.v-go.hu’ weboldalon.  

3 Az adatkezelővel és az adatkezelésekkel kapcsolatos információk elérhetők a részletes Adatkezelési Tájékoztatókban, az Applikációban történő 
online regisztráció során, valamint az Applikáció előzőek szerinti honlapján, papír alapú részvétel esetén továbbá a jelen nyilatkozat mellékleteként 
átadott Adatkezelési Tájékoztatóban és a Tanulmányi Versenynek helyt adó iskolában.  
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