SZÜLŐI NYILATKOZAT
a Tanítsunk Magyarországért mentor programjában való részvételhez
Jelen nyilatkozat aláírásával engedélyezem gyermekem számára, hogy a Tanítsunk
Magyarországért programba mentoráltként bekapcsolódjon. Tudomásul veszem, hogy a program
során gyermekem és osztálytársai (egy mentor átlagosan 4 mentorálttal dolgozik együtt) részére
kijelölt mentor az általános iskolával kialakított formális keretek között heti átlagosan 6 órát tölt
gyermekemmel és a többi mentorálttal, valamint számára továbbtanulási lehetőségek
bemutatására esetenként településen kívüli programot szervez.
Tudomásul veszem, hogy nyilatkozatom alapján gyermekem jelen nyilatkozatom visszavonásáig,
illetve általános iskolai tanulmányai megszűnéséig vesz részt a mentorprogramban.
Tudomásul veszem, hogy a Tanítsunk Magyarországért program mentorokkal közös
tevékenységeket szervez kistelepülésen élő általános iskolásoknak, annak érdekében, hogy minden
tanuló a képességeiknek megfelelő legjobb eredménnyel zárja általános iskolai tanulmányait
ezáltal segítve a középiskolai pályaorientációt és a középfokú oktatásba való sikeres átlépést.
Mindezek érdekében vállalom, hogy a gyermekem programban való részvételét elősegítem a
program teljes időtartama alatt.
Tudomásul veszem, hogy a Tanítsunk Magyarországért programban résztvevő gyermekem
ingyenes helyközi utazásai (MÁV vasútvonalain országosan és adott autóbusz útvonalak)
biztosítására TM kártyát kap, amelyet mást személy nem használhat utazásaihoz, és vállalom,
hogy a kártya elvesztéséről haladéktalanul tájékoztatom gyermekem iskoláját és/vagy mentorát.
A Tanítsunk Magyarországért mentor programban résztvevő gyermek
Neve:……………………………………………………………………..…………………...………..
Születési helye, ideje: ……………………………………………...……………...…………………..
Anyja neve:………...……………………………………………………………………….………….
Szülőjének/törvényes képviselőjének neve:…………………………………………………………...
A résztvevő gyermek szülőjeként/törvényes képviselőjeként tudomásul veszem, hogy a Tanítsunk
Magyarországért mentor program szervezői a gyermek és saját benyújtott személyes adataimat a
programmal kapcsolatban kezeli, azokat kizárólag a program megvalósításában, lebonyolításában
együttműködő szervezetek, gazdasági társaságok részére továbbíthatja az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a
továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) alapján. A Tanítsunk Magyarországért program szervezői
gyermekem és saját személyes adataimat kizárólag a program megvalósítása, a gyermek programban
való részvétele és a program biztonságának biztosítása érdekében, az ezek teljesítéshez szükséges
mértékben és időtartamban használja fel.
Adatkezelő:
név: IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 100.
képviseli: Barta-Eke Gyula ügyvezető
Kifejezetten tudomásul veszem, hogy a programban részt vevő gyermek és saját személyes adataim
kezelésével kapcsolatosan az adatkezelés időtartama alatt bármikor fordulhatok az adatkezelőhöz
hozzáférési, helyesbítési, valamint törlési és korlátozási, zárolási kérelemmel, továbbá jogom van az
adathordozhatósághoz. Tájékoztatást kérni, panaszt tenni, az adatkezelés ellen tiltakozni a
következő elérhetőségeken lehet: e-mail: info@ifka.hu , tel.: +36 1 312 2213.

Tudomásul veszem, hogy jogom van a hozzájárulásom bármely időpontban történő visszavonásához,
amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Adataim kezelésével kapcsolatban jogosult vagyok továbbá tájékoztatásért és – adatok kezelését érintő
jogsérelem esetén – panasztétellel fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
a következő elérhetőségeken: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. tel.: +36-1-391-1400; e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu.

Jelen nyilatkozat aláírásával kifejezett hozzájárulásomat adom a jelen nyilatkozat szerinti
adatkezeléshez.
A Tanítsunk Magyarországért program keretében kép- és hangfelvételek készülhetnek a Tanítsunk
Magyarországért program széles nyilvánosság körében történő megismertetése céljából (televíziókban
történő sugárzásához, sajtóanyagokban történő közzétételéhez, a program és a programmal kapcsolatos
nyilvánosan elérhető internetes oldalakon - különösen, de nem kizárólagosan a Facebook, YouTube,
Instagram felületeken és honlapokon - történő megjelenítéséhez, valamint tájékoztató és promóciós
anyagokban, kiadványokban).
A Tanítsunk Magyarországért program népszerűsítése érdekében készült felvételek igény esetén a fent
jelzett módokon nyilvánosan, térítésmentesen, időkorlát nélkül felhasználásra kerülnek.
Tudomásom van arról és elfogadom, hogy a kép- és hangfelvételek felhasználására vonatkozó
hozzájárulásom a IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasághoz intézett
nyilatkozattal vonható vissza, amely a tiltó nyilatkozatom megtételét követő időszakra köti a jogosultat.
Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a fent leírtakhoz*:
(Karikázza be a megfelelő választ!)

Hozzájárulok

Nem járulok hozzá

Kelt.: ……………………………., 2020. ……………………..hó… napján

Szülő/törvényes képviselő aláírása: ……………………………………….

