
TANULÓ HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATA 
SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSÉHEZ 

 
 

 
Alulírott, ______________________________________ (tanuló neve) (lakcím: ______________ 
______________________________________________________) tanuló és a személyes adatok 
jogosultja (törvényes képviselő: ________________________________________________) a GDPR 6. 
cikk (1) bekezdés a) pontja alapján jelen nyilatkozatom útján hozzájárulok ahhoz, hogy a Pannonhalmi 
Bencés Gimnázium mint adatkezelő a tanulói jogviszonyból eredő, mint nevelési-oktatási 
tevékenységet ellátó intézményt terhelő jogi kötelezettségei teljesítéséhez, e jogviszonyból eredő 
jogok gyakorlásához szükséges személyes adataimat (telefonszám, email cím, születési anyakönyvi 
kivonat adattartalma, tanuló fényképen rögzített képmása) megismerje és azokat kezelje, illetve 
harmadik személynek továbbítsa.  
 
Tudomásul veszem, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján a Pannonhalmi 
Bencés Gimnázium jogi kötelezettség teljesítése jogcímén (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont), az 
intézmény Pedagógiai Programjában és Házirendjében rögzített oktatási-nevelési tevékenységek 
ellátásának céljából és az ahhoz szükséges mértékig jogosult egyéb személyes adataim megismerésére 
és kezelésére. 
 
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Pannonhalmi Bencés Gimnázium az oktatás-nevelés területén vele 
együttműködő szervezeteknek, úgymint a Szent Benedek Általános Iskola és AMI, a QPAC Bencés 
Diáksport Egyesület, a Pannonhalmi Bencés Alumni, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium Közhasznú 
Alapítvány, a Pannonhalmi Főapátság számára kizárólag tanulmányaimmal összefüggő célokra és 
terjedelemben személyes adataimat továbbítsa. 
 
Hozzájárulok, hogy a Pannonhalmi Bencés Gimnázium diákjaként, az iskola megbízásából vagy 
engedélyével Pannonhalmán vagy egyéb iskolai rendezvény helyszínén készített fotókon, egyéb online 
vagy nyomtatott anyagokon, sajtóban, tévé-és filmfelvételeken szerepeljek, mint iskolánk diákja 
megjelenjek, az iskola által biztosított védett környezetben nyilatkozatot adhatok. 

Kijelentem, hogy a Pannonhalmi Bencés Gimnázium Adatkezelési Szabályzatát és az adatvédelmi 
tájékoztatást megismertem és megértettem, továbbá annak alkalmazását jelen nyilatkozatban foglalt 
adatkezelésre elismerem. Jelen hozzájárulásom önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapul. 
Hozzájáruló nyilatkozatomat bármikor visszavonhatom. Ilyen esetben a Pannonhalmi Bencés 
Gimnázium a kapcsolódó személyes adatokat minden nyilvántartásából törölni köteles, kivéve, ha a 
személyes adat kezelésére jogi kötelezettség teljesítése miatt szükség van, vagy a további 
adatkezeléshez hozzájárulásomat megadom.  
 
 
Kelt: ____________________ (hely), ______ (év) ______________ (hó) _______. napján  
 
 
ALÁÍRÁS      NÉV NYOMTATOTT BETŰKKEL  
 
_______________________________   ___________________________________ 
 
Kiskorú tanuló esetén: 
 
TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ ALÁÍRÁSA  TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ NEVE 
 
_______________________________   ___________________________________ 
 


