
Sorszám:     

A hozzájárulásra/visszavonásra vonatkozó nyilatkozatot az alábbi módon tudja eljuttatni az Adatkezelő részére: 

• 4400 Nyíregyháza, Bokréta utca 22. (címre) 

• adatvedelmi.tisztviselo@eakhulladek.hu (elektronikus címre) 

 

 
ÉRINTETTI HOZZÁJÁRULÁS 

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ  
(Pályázat a szelektív hulladékgyűjtés gyakorlatának népszerűsítésére) 

1.  

Pályázó kiskorú törvényes képviselőjének családi és utóneve   

Pályázó kiskorú családi és utóneve  

Pályázó kiskorú életkora  

Pályázó kiskorú lakcíme  

Oktatási/nevelési intézmény neve  

Pályázó kiskorú osztálya vagy óvodai csoportja  

Pályázó kiskorú törvényes képviselőjének telefonszáma  

 

2. Pályamunka címe 
 
_____________________________________________________________________ 
 

3. Szeretnék részt venni a közönségdíjas szavazáson*: (a megfelelőt kérjük aláhúzni)  
 
 igen    nem 
 
*A közönségdíjas szavazáson résztvevő alkotásokról készült fényképeket, azok sorszámával együtt feltöltjük az ÉAK Nonprofit Kft. facebook 
oldalára. 
 

 
TÁJÉKOZTATÓ 

 

ADATKEZELŐ NEVE: ÉAK Nonprofit Kft. 

KÉPVISELŐJE: Éberhardt Gábor ügyvezető 

HONLAPJA: www.eakhulladek.hu 

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ/ELÉRHETŐSÉGE Eszterhai Csilla adatvedelmi.tisztviselo@eakhulladek.hu 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Pályázaton való részvétel nyilvántartása, a nyertes kiértesítése, a 
pályázat elszámolása 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: A pályázó kiskorú törvényes képviselőjének hozzájárulása.  

KEZELT ADATOK KÖRE: A fent meghatározott természetes személyazonosító adatok. 

A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI - 

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK IDŐTARTAMA:   
A pályamunkák beérkezésétől a belőlük rendezett kiállítás végéig 
tart (2022. április 4- 2022. május 31.)  
A nyertes pályázatok esetében a nyeremények átadásakor készült 
kép-, hang-, és videófelvétel elkészítésétől annak nyilvánosságra 
hozataláig tart. 
A nyertes pályázatok esetén az elszámolásáig tart. 

ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA 

 

 

A Váci Mihály Művelődési Központban (4400 Nyíregyháza, 
Szabadság tér 9.) megrendezett kiállítás lebonyolítását követően – 
2022. május 31. napjáig vagy a hozzájárulás visszavonásáig. 

A nyertes pályázatok esetében a nyeremények átadásakor – 
„Szelektív Szombat” elnevezésű rendezvényen (2022. május 14) – 
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ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA 

 

készült kép-, hang-, és videófelvétel a honlapról, közösségi oldalról 
történő levételig vagy a hozzájárulás visszavonásáig. 

A nyertes pályázatok esetén az adóbevallás évét követő 5 évig, 
illetve a számviteli bizonylatokat a Társaság 8+1 évig őrzi. 

ADATFORRÁS A pályázó kiskorú törvényes képviselője. 

 
 

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL: 
 
Az adatszolgáltatás önkéntes. Önnek, mint érintett személynek, valamint az érintett kiskorú gyermekének törvényes képviselőjeként joga 
van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre és gyermekére vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy 
kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz.  
 
Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján 
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 
 
Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani. 
A felügyeleti hatóság elérhetőségei: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  
http://naih.hu  
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.  
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  
Telefonszám: +36 (1) 391-1400 
 
További információk a Társaság székhelyén és honlapján (www.eakhulladek.hu) elérhető Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók.                                                    
 
Hozzájárulok és engedélyezem, hogy kiskorú gyermekemnek/személyemnek a nyereményátadó ünnepségre történő meghívása esetén, 
nevezett kiskorú gyermekemről/személyemről, illetve a kiskorú gyermekem által benyújtott pályázati anyagról kép-, hang- és 
videófelvételek készüljenek, és azokat az eseményen megjelent médiumok képviselői az eseményről való tájékoztatás érdekében 
illusztrációként felhasználják, illetve a Társaság marketing célú kiadványokban, a Társaság honlapján és közösségi oldalán felhasználásra 
kerüljenek. 
 
Hozzájárulok, hogy kiskorú gyermekem neve/nevem az eseményről szóló sajtóközleményben megjelenjen. 
 
A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem. A fent megadott saját személyes adataimnak és kiskorú gyermekem személyes 
adatainak a fentiekben megjelölt célú kezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül beleegyezésemet adom, 
 

 
hozzájárulok.  

 
 
A fenti célból megjelölt személyes adatkezeléshez  
 

 
nem járulok hozzá. 

 
 
Nyíregyháza, 20 ____ év _____________ hó _____ nap 
 
 
 
 
 
       ____________________________ 
      pályázó kiskorú törvényes képviselőjének aláírása 
  
 
 
Hozzájárulásomat a mai nappal visszavonom. 
 
 
Nyíregyháza, 20 ____ év _____________ hó _____ nap 
 
 
 
       ____________________________ 
      pályázó kiskorú törvényes képviselőjének aláírása 
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