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NÉV: ÉlErxonn

lSKoLA cíME: osZTÁLY:

LAKCíM: TELEFON:

TAJ SZÁM: ALLERGIA l oYÓoyszERÉRzÉKENYsÉG :

KRóNlKUS BETEGSÉG: EGYÉB (pl.: ÁLmNDó GYóGYSZERSZEDÉS)

ATÁBoRBAN GYERMEKEM ÚSZÁSÁT ENGEDÉLYEZEM: |GEN NEM (karikázássalkérem ieldni)

GoNDVISELŐ NEve: TELEFONSZÁM:

MUNKAHELY NEVE, cíME: MÁslK ELÉRHETősÉG:

ANYJA NEVE: TELEFONSZÁMA:

MUNKAHELY NEVE. cíME: MÁslK ELÉRHETósÉG:

GYERMEK ELVITELÉRE JOGOSULT SZEMÉLY(EK) NEVE:

BUDAPEST, 2019. §züLő ALÁíRÁsA:..

KÉRJtrK a xrröltörT JtrLENTKEzÉsI LApoT zorq..rúxrus s-rc szívBsxnDJEN Az oszrÁlyr,öNöKNEK LEADNI!

Tájékoztató

A napközis tábor helyszíne: Budapest D( Kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium,1098 Budapest, Lobogó utca 1,

A napközis tábor időpontia: 2019. 07 .01 * 20 1 9. 08, 1 6.

Táborvezető a Ferencvárosi Intézmény üzemelteési K6zpont megbízásával: 2a19. B7.01. - 20i9. a7.19.Yfuadl Gabriella
2019. a7.22. - 2019.08. 02. Mizsák Isfvánné
20 19. 08. a5 - 2019 . 08. l 6. Váradi Gabriella

Táborvezetők elérhetősege; 06-1 1280-59 -94
Jelentkezés:az osztályfőnökna2a19,június 5-ig (szerdáig) a fenti jelentkezési lap krtöltésével.
Étkezés befizetésére kiielölt iskola: Budapest IX. Kerületi Weöres SáLrrdor Általanos Iskola és Gimnázium, 1098 Bp., Lobogó u. 1.

Étkezésre befizető iskolák: ' Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium
r Kosáolányi Dezső Általános Iskola
r kőrösi csoma sándor kéttannyelvű Attalrános Iskola

Első befizetés: 20i9. június 26. szerda 7.00 - 12.00 óra közöft /Lobogó u. 1./

Étkezés befizetésének ideie: mindig atábarazástmegelőző hét szerdai nap a tábor helyszínén 7.00 - 12.00 óra között.
ffirencvárosilntézményÜiemeltetésiKözpontáltalmeguízot1személy.
ffitanévsoránftzetettnapközistérítésidíj(amelyértnapiháromszoriétkezéstkapnakagyermekek),

927,|0Ft/főlnap, ebből önkormányzati tá,rrrogatas: 477,10.-Ftlnap, szülői befizetés: 450.-}'tlnap. Igazolás megléte esetén
figyelembe vesszük az éy kőzben járó kedvezmény mértókét ós jogcímét, melyet kérünk, jelezzenek a befizetésnél az
önkormánlzati határozat fénymásolt példányának leadásával. Feltétlenül közöljék, ha a tanuló különleges étkezési igényű.

. (tejaltergia, tejcukor stb.). Az étkezes megrendelesét a gyermek tófitésmente§sóge esetén is kérjük szerúánként jelezni!
Etkezés lemondás rendie: a táborozást megelőző nap reggel 9.ü0 óráig a 06-30-939-01-86 számon Szatmári Beatrix pénztárosnál
Táborozáshoz szükséges dokumentum:a 12/]99], (Y,18.) NM rendelet 2, sz. melléHet alapján meghatározott 4 napnál nem régebbi

szűlői nyilatkozat a gtelmek egészségi állapotáról. Ezt a dakumentumot a választatt táborozasi hét első napjára kérjük behozni!
Minden hiányzas után új nyilatkozat szülaéges!

Napirend: 7.00-8.00-ig gyülekező a tábor helyszínén, 8.00-16.00-ig tábori programohl6.00-17.00-ig ügyelet.
A napközis tábor programia: Kultuníli§- és sportprogramok, kirándulások, vetélkedők, kézműves foglalkozások, mindennapos

úszás és sok más program.
Bp. Főv. D{- Ker. Ferencvdrosi Polgármesíeri Hivüal Ferenevórosi Intézmény Üzemeltaési Központ



szüLőt nozzÁrÁnulÁsl NyILATKozAT
- képmas és hangfelvétel készítéséhez es felhasználásáhaz -

Alulírott
Név:

§zületési név:

LakcímlTartózkodási hely/Ertesítési
cím*n€feleló !lábúzr!dó.

kiskoní ryermeknek (továbbiakban:
befolyásmentesen és határozottan

önkéntesen,

hozzájárulok

, hogy a Gyermekről a ,rNyári napközis táboro' elnevezésű rendezvónyen (továbbiakban: orTáboro'),
amelyet a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetetési Központ (Székhely: 1097 Budapest Vágóhíd u. 35-37.;
Adószrám: 15801948-2-43; Statisztikai számjel: 15801948-81l0-322-01; Információs telefon: 06-11798-0517;
E-mail: infu@intezmenyuzemeltetes.bu továbbiakban: ,5ÜK'; a Budapest IX- kerületi Weöres Sándor
Általános Iskola és Gimnázium (cím:1098 Budapest, Lobogó u. l.) épületében rendez és bonyolít te ( a
továbbiakban: ,,Szewező"), a Szervező képmást (fotó vagy videó) és/vagy hangfelvételt (eryüttesen a
továbbiakban: ,,Felvétel" vagy o,Felvételek') készítsenek és felhasználjanak az alábbi feltételekkel:

Szervező jogosult a Tábor és a üábori esernények bemutaása köreben és cé§ából felvétel készitesre;
szewező a Felvételeket jogosult megjeleníteni a www.intezmenyuzeme|tetes.lru portálon/weboldalon,
valamint a Táborról tudósító helyi és orságos inédiában, valamint a közösségi portalokon,
Szervező az lrányadő adatvédelmi szabályzataikban foglalí.*. megIartásával jogosult a Felvételek
mellett megjelentetni a jelölt felületeken a Gyermek nevé| lakhelyét {klzárőlag település) és rövid
bemuütkozót. Utóbbi információkra a Felvételekre megállapított azonos feltetelek vonatkoznak,
Egyebekben aSzewező a Gyermek adatait bizalmasan kezeli, azokat harmadik fél részére nem adja ki;
Kijelentem, hogy jelen nyilatkozat a Polgári Törvénykönywől szóló 2013. évi V. törvény 2:a8. §. (1)
bekezdése szerinti kifejezett hozzájárulásnak minősül;
Iellen hozzájárulástól fiiggetlenül is, Felvételek rögzítése és ta.rtalma, kontextusa kbáróLag jogszeni
módon valósulhat meg;
Szigoruan tilos jóerkölcsbe ü&öző Felvétel készítése, megtartása, közzététele;
Tilos az olyan Felvétel rőgzitése, megtartása, kőzzététele, amely a Gyermeket negatív fenyben
ábréaol1a, vagy bármilyen más hátrányos megítélésére adhat módot;
Szervezők semmilyen kereskedelmi reklám célra nem használják fel a Gyermek adatait, azokat csak a
Tábor lebonyolítása érdekében táro§a a tábor utolsó napját követő ..napig.

a

a

a

o

a

a

§zületési hely és idő:

Anyja neve:

Lakcím/Tartózkodási hely/Ertesítési
cím *e.cr.relő alíhó4í&í.

,rGyermeko')o jelen okirat aláírásával



. szervezőkkel szemben a Felvételekkel és megjelentetésíikkel összefiiggésben semmilyen szerzői jogi
követelés nem érvényesíthető, Szerzői jogok kizárólagos jogosultja a FIÜK, minden jog fenntartiásával.

Jelen okirat aláírasával továbbá kiilön is
rőgzítem

, hogy aSzervező nevében eljáró személy (Név: Czakóné Dobó Krisztina; Elérhetőségi cím, telefon és e-mail:
1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37., te|.:06-11798-0517, krisztina.czakoídintezmenluzerrreltetes.hu Beosztás:
intézrrényvezető) a Felvételekkel összefiiggő adxkezslésre vonatkozőan részLetes tájékoztarist adva kíilön
felhíwa figyelmemet alábbiakra:
- A mindenkor hatályos adatvédelemről szóló jogszabályok rendelkezései szerint gyakorolhatom

jogaimat, kérhetem a kezelt adatok helyesbítését, tiltakoáatok és trájékcúaást kérhetek az adatak
kezelésével kapcsolatban, illetve adatok törlését vagy zátolását, illetőleg hordoáatóságát kérhetem
elekbonikusan, postai úton, személyesen a Szervezők közpanti ügyintézes helyeként megadott címén,
információs telefonszámán, e-mail címén.

- A személyes adatok kezelése vonatkozasában az érintett jogorvoslati lehetőségeiről az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 20l1. évi CXil. törvény.21-22.§-ai; illewe az
Európai Parlament és a Tanácsa a terrnészetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a95l46/EK rendelet haályon kívül
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szőó 2a16l679lEU rendelet (továbbiakban ,,GDPR") 13-
i4. Cikkei rendelkeznek.

- Az adatok tárolása és feldolgozása elekhonikusan történik a Szewező elTe a célra kijelölt hivatalos
helyiségében (szerveren)

- Tudomiisom van arról és elfogadom, hogy ahomájárulásom az esetleges nyilvánosságra hozaál és az
internetes technológia miatt természetéből fakadóan vissza nem vonható, a korlátozás csak a tiltó
nyilatkozatom megtételét követő iőszakra köti a Szervezőket.

- Utóbbi esetben, ha a Szervező nyilvánosságra hozta az adatot/Felvételt, azt törölni kötelesek akképp,
bogy az elérhető technológia és a megvalósíüás költségeinek íigyelembevételével ésszerűen elvárbató
lépéseket tesznek annak érdekéber, hogy tajékoztassák a szőbajöhető további adatkezelőket, a szóban
forgó linkek, másolatok, másodpéldanyok törlése kapcsán. A törlés és az elfeledtetés joga nem
gyakorolható, amennyibffil az adatkezelés szúkséges: a véleménynyilváníüás szabadságához, jogt
kötelezettség teljesítéséhez vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásáhaz, közérdekből a népegészségügy
területén, közérdekii archiválás, fudományos és történelmi kutatási célból, jogi igények
érvényesítéséhez.

Kelt.: Budapest,20í9.

Előttünk, mint tanuk előtt:
TanúI.
Név:

Lakcím:

Aláírás:

Szülő

Tanú2,
Nélz:

Lakcím:

Aláírás:



Alulírott
Név:

§zütetési név:

Születmi hely és idő:

Anyja neve:

Lakcím/Tartózkodási hely/Ertesítesi cím*'o!Éd4"|ffi:
Nevében törvényes képviseló iár el: igen / nem *ne8í,kbAüöbdó

Törvónyes képviselő neve:

Törvényes képviselő §zületé§i neve:

Tórvényes képviseló Lakcíme/Tartózkodási
helve/Ertesíté§i címe*D*f'kiőefudó,
Törvényes képvisető telefon- és faxszáma:

Törvényes képviselő E-mailcíme:

ADATKEZELÉsI xyturrozlr

o mint Résztvevó/Résztvevó törvényes kópviselóje*@** jelen okirat aláínisával

kijelentem
, hogl a Ferencvárosi lntézrrrényíizemeltetetrési Közpoltnak (§zékhety: 1ü97 Budapest Vágóhíd u. 35_37.; adószám: 158B194&2-43;
Statisztikai §zámjel: 1§801948-8110-3224l; továbbiakban: ,,FIiiKo), mint adatkezelőnek a gyermekek nyári ifiúsági táboroztaása,
nappa§ ellátása es nyári gyermekétkeztetésére vonatkoá - alulíro§ napon habó$los - Adaivédelmi Szabr{lyzatát (továbbiakbaa:
Szabátyza| megtekinthető a rvww.intezmenyuzemletetes.hu weboldalon} teljes körűen megismertem, az abban foglaltakkal
egyetértek, azokat teljes körűen elfogadom; egyúttal

hozzájórulak
ahhoz. hogy az általam megadott személyes adatokat - ideértve a különleges adatokat is - a FIÜK az ismert adatkezelési cétolq így
különösen a Szabályzat 4. adatkezelesi céljához

r általam ónkéntesen megielólt vall:[si elóinísoknak megfeleló étkeztetés biztosítása;
o általam, illetve illetékes - házi orvo§ - orvos áItal megjelölt és igazolt egyészségügyi szükségleteke! diétát kielégítő

étkezteés biáosítása;
és eucl kapcsalatos űgJrinté"É§ céljából az adatkezelósi célok mqvalósotásáig és jogczabályi kötetezettségek megtartása cóljábol
felhasználja, kezelje, illetékes hatóságoknak (ha szükséges) bejelentseo továbbítsa.

Jelen okirat aláírásával továbbá kúlön is
rögl,ítem,

bogy a Szabályzat hatilya ala tarto zó ,,nyén ifiusági áboroztaás" jogviszony létesítése körében fudomásul veszem:

- A mindenkor hatályos adatvédelemről szólójogszabályok rendelkezései szerint gyakorolhatomjogaimat, kérhetem a kezelt adatok
helyesbíését tiltakozhatok és éjékoztatrást kérhetek az adatok kezelésével kapcsolatban, illetve adatok törlését vagy zárolásrit,
illetóleg hordo*atóságilt kértretem elektronikusarr, postai útorr, személyesen az Aóali}:ezelő közporti üg].iÉézes helyeként
megadott címén, az érintett intézményi helyszín(ek)en, illetve az Ada*eze!ő inlormációs telefonszrimán, e-mail címén.

- A személyes adatok kezelése vonatkozásában az érntsÉ, jogowoslati lehetőségeiről az inforrnrációs önrendelkezési jogról és az
információszabad*ígról szóló 2O1l. évt. CXII. tv. 21-22.§-aí; illetve az Ewópai Parlament és a Tanácsa a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tórténő védelrnéről és az ilyen adatok szabad áLramlásáról, valamint a
95l46/EK rendelet hatályon kivül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szőló 2016/679,/EU rendeletet (továbbiakban
,,GDPR") rendelkeznek.

- Az adatok tlá,{olása és feldolgozása papíralapon és elektronikusan történik a szabályzatban megjelölt helyszineken.

- Az adatok felhasmáIása a Szabályzatban rőgziteít cél(o)k megvalósulrisig, de legfeljebb jelen hozzajárulás visszavonásáig
törtethet; kivéve, ha vonalkozó adat kezelésere FlCrKjogszabáiy, illetve a GDPR ó. Cikk (l) bekezdés b-f) éslvagy 9. cikk (2)
bekezdés b-j) pontjai közül egy vagy több alapjánjogosult és/vagy köteles.

Budapest,20l

Résztvevő/Résztvevő törvényes képviselóje*ryíff '&fudó

Előttünk, mint tanúk előtt:
Név:

Lakcím:

Aláírás:

Név:

Lakcim:

Aiáírás:



§zÜLÓl NYlLATKozAT
Az atátfrú tástí nyawátgtt

AGYERMEK NEVE: A GYERMEK SzÜlrrÉsl DATUMA:

ÁcyrRuex txcíue: A GYERMEK Ah|YJANM NEVE:

Eú ÉSZLELHEíóEK AZ ALÁBB] TüI{EíEK :
rnruxÁzAssal xÉREM JELo{-N[}

LAZ. VAN NlNcs TOROKFÁJÁ§: VAN N|NCS

HANYAS: vAs| Mt,lcs
-M§: VAl{ Mt€S

BöRKIüTÉS: vAN MNcs SRCIISAG: VAt{ NlNc§

réVÉg súLyosABB góReLvALrozAS, BöRGENNyESEDES:
VAN NlNcs

VÁLADEKOZÓ SZEMBETEGSÉG, GENNYES FUL-ES ORRFOLYAS:
VAN NlNcs

n cVrnuEr rETú-És RüHMENTES:
lGEN NEM

A NYMTKoZAToT klÁúíTó sZüLó froRVÉNYEs KEPVISELo}NEVE: A NYlLATKozAToT Kl,ALLlTo szulo {TORVENYE§ KEPVISLL{J) LAKUIME:

crÖRVÉNYEs KEPVISELÓ) TEtEFoilo§ ELÉRHEToSÉGE:

A NylLATKozAT KtÁtrírÁslnnx oÁrurin:

BUDAPEST, 2019. .,.,....,.,.....

szüLö $öRvÉNyEs KÉpvlsELó} n-nínÁsn:

A l2l199l (V. l8.) NM rendelet 2. szri.rnú melléklete szerinti nyomtatvány


