SZIGETSZENTMIKLÓSI TANKERÜLETI KÖZPONT
Hozzájáruló nyilatkozat kiskorú(ak) külföldre történő utazásához
/Consent letter for minor(s) travelling board
Illetékes hatóság részére / To whom it may concern,
Alulírott/Alulírottak, mint a kiskorú törvényes képviselője(i) ezúton hozzájárulok(unk) a gyermek
külföldre történő utazásához az alábbiak szerint / I (we), as the lawful person(s) with custodial rights of
the minor, hereby give my (our) consent for his/her travelling abroad as follows.
I.

Utazó kiskorúra vonatkozó információk / Information about the travelling

minor:

Gyermek családi neve / Family name of the minor:
Gyermek utóneve(i) / First name(s) of the minor:
Születési ideje, helye / Date and place of birth:
Állampolgárság / Nationality:
Útiokmány száma / Number of travel document:
Útiokmány kiállításának helye (ország, város) /
Country and city where the travel document was issued:
Útiokmányt kiállító szerv / Issuing authority of
travel document:
Útiokmány lejáratának dátuma / Expiry date of
the travel document:
II.

Hozzájárulok(unk), hogy a fent nevezett kiskorú egyedül utazzon az alábbiak
szerint / The above mentioned minor has my(our) consent to travel alone as

follows:

Célország / Destination country:
Utazás eszköze (pl. gépkocsi) / Means of travel
(e.g. car):
Utazás időtartama (-tól-ig) / Period of travel (fromto)
Induló járat száma / Flight number of departure
flight:
Érkező járat száma / Flight number of return flight:
Külföldi tartózkodási cím / Address of residence
abroad:
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III.

A fent nevezett kiskorú utazásához hozzájárulok(unk) az alábbi kísérővel
(szülővel) / The aforementioned minor has (our) consent to travel with the
below mentioned accompanying person (parent):

Kísérő személyre vonatkozó információk / Information about the accompanying person:
Családi név / Family name:
Utónév / First name(s):
Születés ideje, helye / Date and place of birth:
Útiokmány száma / Number of travel document:
Útiokmány kiállításának helye (ország, város) /
Country and city where the travel document was issued:
Útiokmányt kiállító szerv / Issuing authority of
travel document:
Útiokmány lejáratának dátuma / Expiry date of
the travel document:
Állampolgárság / Nationality:
Kiskorúval fennálló kapcsolat / Relationship to
the minor:
Telefonszám / Phone number:
IV.

Alulírott(ak) hozzájárulok(unk), hogy a fent nevezett kiskorú a kísérő
személlyel külföldre utazzon az alábbiak szerint / I(we) hereby give my(our)

consent that the aforementioned minor and accompanying person make a visit
abroad as follows:
Célország / Destination country:
Utazás eszköze (pl. gépkocsi) / Means of travel
(e.g. car):
Utazás időtartama (-tól,-ig) / Period of travel
(from-to):
Induló járat száma / Flight number of return flight:
Érkező járat száma / Flight number of return
flight:
Külföldi tartozkodási cím / Address of residence
abroad:

V.

Hozzájáruló szülő(k) adatai / Information about the parent(s), person(s)

giving consent

A kiskorú utazásával kapcsolatban az alább említett személy(ek) kereshető(ek), aki(k) a szülői
felügyeleti jogot gyakorolja(ják). / any queries regarding this consent letter can be directed at the
below mentioned person(s) exercising rights of custody over this minor:
Családi név / Family name:
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Utónév / First name(s):
Cím / Address:
Telefonszám / Phone number:
Email / Email:
Családi név / Family name:
Utónév / First name(s):
Cím / Address:
Telefonszám / Phone number:
Email / Email:

VI.

Adatkezelési hozzájárulás (szülő, gyermek esetében)

Kijelentem, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelet 6. cikk (1) bekezdés
a) pontja alapján és az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat figyelembe véve a személyes
adataim és gyermekem személyes adatai kezeléséhez
hozzájárulásomat adom / nem adom hozzájárulásom1 :

A hozzájárulás megadása előtt tudomásul veszem, hogy hozzájárulásomat bármikor
visszavonhatom, a hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a
visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Kijelentem, hogy a kezelt személyes adataim és gyermekem kezelt személyes adatai körét, az
adatkezelés feltételeit, továbbá a jogorvoslati lehetőségeket részletesen tárgyaló Adatkezelési
Tájékoztató tartalmát az adatkezelési hozzájárulás megadását megelőzően megismertem.
VII.

Aláírások és dátum / Signatures and date

a) Az utazáshoz hozzájáruló szülő(k), személy(ek) aláírása / Signature of parent(s) person(s)
giving consent
Név / Name:
Aláírás / Signature:
Dátum / Date:

1
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Név / Name:
Aláírás / Signature:
Dátum / Date:
b) A kiskorúval együtt utazó személy adatkezelési hozzájárulása és aláírása / Signature of the
person who is travelling with the minor:
Kijelentem, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelet 6. cikk (1) bekezdés
a) pontja alapján és az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat figyelembe véve a személyes
adataim kezeléséhez
hozzájárulásomat adom / nem adom hozzájárulásom2 :

A hozzájárulás megadása előtt tudomásul veszem, hogy hozzájárulásomat bármikor
visszavonhatom, a hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a
visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Kijelentem, hogy a kezelt személyes adataim körét, az adatkezelés feltételeit, továbbá a
jogorvoslati lehetőségeket részletesen tárgyaló Adatkezelési Tájékoztató tartalmát az adatkezelési
hozzájárulás megadását megelőzően megismertem.
Név / Name:
Aláírás / Signature:
Dátum / Date:
c) Tanúk / Witnesses:
Tanú1 / Witness1:
Név / Name:
Cím / Address:
Aláírás / Signature:
Tanú2 / Witness2
Név / Name:
Cím / Address:
Aláírás / Signature:

2

Megfelelőt alá kell húzni!

2310 Szigetszentmiklós, ÁTI-Sziget Ipari Park 1/A.
Levelezési cím: 2311 Szigetszentmiklós, Pf.:1299
Tel: 06 24 795 255
E-mail: szigetszentmiklos@kk.gov.hu

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Érintett!
A ….. (köznevelési intézmény) a ……-án/-én megvalósuló külföldre utazás során a szülő, a gyermeke,
valamint a gyermeket kísérő személy személyes adatait – a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
rendelet előírásainak betartásával – az alábbiak szerint használja fel:
1.
Adatkezelő adatai, elérhetősége:
Megnevezés: …… Iskola
Székhelye:
Elektronikus levélcím:
Telefon:
Adatvédelmi tisztviselő:
név: dr. Gyürki-Thomann Anikó
Cím: 2310 Szigetszentmiklós, ÁTI-Sziget Ipari Park 1/A.
Elektronikus levélcím: aniko.gyurki-thomann@kk.gov.hu
2.
Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont alapján a szülői felügyeleti
jog gyakorlójának adatkezelési tájékoztatáson alapuló írásbeli hozzájárulása esetén kezelhető saját és
gyermeke személyes adata.
A kísérő személy személyes adata adatkezelési tájékoztatáson alapuló írásbeli hozzájárulás esetén
kezelhető.
3.
A kezelt adatok köre:
3.1. gyermek esetében: családi név, utónév, születési hely, idő, állampolgárság, útiokmány száma,
kiállító hatóság, kiállítás ideje, lejárati dátum, külföldi tartózkodás ténye, helye, időpontja, az
egyedüli vagy kísérővel utazás ténye, utazási eszköz megnevezése, érkezés és indulás
időpontja,
3.2. szülő: családi név, utónév, lakóhely, telefonszám, elektronikus levélcím, aláírása,
3.3. kísérő személy: családi név, utónév, születési hely, idő, állampolgárság, útiokmány száma,
kiállító hatóság, kiállítás ideje, lejárati dátum, kiskorúval fennálló kapcsolata, telefonszáma,
aláírása.
4.
Az adatkezelés célja: A kiskorú külföldre utazásához és a külföldön tartózkodásához a szülői
felügyeleti jogot gyakorlók hozzájárulása esetén van lehetőség. A kiskorú, a külföldi utazás és
tartózkodása során felügyeletet ellátó személy azonosításához szükséges a személyes adatok
kezelése. A szülői felügyeleti jogot gyakorlók személyes adatainak kezelése a folyamatos
kapcsolattartáshoz szükséges.
5.
Az adatkezelés időtartama 3: A kiskorú külföldön tartózkodásának időtartama.
6.
Az adatokhoz való hozzáférés: A személyes adatokhoz a kiskorú utazási felügyeletét ellátó
személyek, valamint a határátlépésnél eljáró szervek, valamint a külföldi hatóság férhetnek hozzá.
7.
Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett joga: A GDPR 13. cikk (2) bekezdés alapján:
8.1.
A tájékoztatás kéréséhez való jog: Az érintett személy az 1. pontban megadott
elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől arról, hogy a) mely
személyes adatait, b) milyen jogalapon, c) milyen adatkezelési cél teljesítése érdekében, d) milyen
forrásból, e) mennyi ideig kezeli, f) kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes
adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. Az érintett kérelmét
legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségen teljesíteni kell.
8.2.
A helyesbítéshez való jog: Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken
keresztül írásban kérheti, hogy a Adatkezelő módosítsa a rá vonatkozó pontatlan személyes adatát,
kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.
8.3.
A törléshez való jog: Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül
írásban kérheti a személyes adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés közérdekből valósul
3

Az adatkezelés időtartamának az adatkezelés céljához kell igazodnia.
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meg, jogszabályon alapul, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez
vagy véleménynyilvánítás szabadságához, tájékozódáshoz való jog gyakorlásához szükséges.
8.4.
Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog: Az érintett az 1. pontban megadott
elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a) az
érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, b) az érintett vitatja az adatok pontosságát, c) az
adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának
a korlátozását, d) az adatkezelőnek már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés
céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényei érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy
védelméhez. Az adatkezelés korlátozása az a) pontban foglalt esetben arra az időtartamra szól,
amíg az adatkezelő megállapítja, hogy az adatkezelés jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az
érintett jogos indokaival szemben. A b) -d) pontban foglalt esetben a korlátozás a kérelemben
foglaltak szerinti ellenőrzés lefolytatásáig tart.
8.5.
A tiltakozáshoz való jog: Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül
írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az adatkezelő a személyes adatot közérdekű vagy
közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához, közvetlen
üzletszerzés érdekében vagy tudományos, történelmi kutatás és statisztikai célból kezelné.
9. Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak a gyakorlása iránti kérelmet az adatkezelőnél
személyesen, az adatkezelő székhelyén, postai úton vagy elektronikusan az elektronikus
levélcímén kérheti.
Az adatkezelő igazgatója a kérelmet 25 napon belül megvizsgálja, és döntéséről a kérelmezőt írásban
tájékoztatja.
Az érintett a jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
web oldala: https://www.naih.hu
A jogérvényesítés módjára az Infotv. 22-23. §-a, valamint az 52-58. §-a vonatkozik.
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