
JELENTKEZÉSI LAP                        
RÉGI TANULÓK SZÁMÁRA          2022 / 2023 
 

 

VH:    K:

 

Név: Tanulóazonosító szám 

Növendék telefonszáma: __  __  __  __  __   __   __   __  __  __  __

Szülő telefonszáma:  e-mail címe: 

Lakcíme:  

 
Iskolájának neve (a 2022/23. tanévben): _________________________________ osztálya:  __________ 

□ általános iskola     
□ középiskola   
□ szakiskola      
□ nappali tagozatos egyetem vagy főiskola 
□ nem nappali felsőoktatás 

□ Iskolájában emelt szintű ének-zene tanterv szerinti oktatásban részesül 

□ Nyilatkozom, hogy gyermekem nem vesz részt más alapfokú művészetoktatásban.  

□ Nyilatkozom, hogy gyermekem más alapfokú művészetoktatásban is részt vesz. 

- Az intézmény neve: ……………………………………………………………………………….   

- címe: …………………………………………………………………………….…………………   

- Térítési díj fizetése ellenében igénybe vett heti foglalkozások száma: ………….....................    

- Tandíj fizetése ellenében igénybe vett heti foglalkozások száma: ………..............…………..    

- művészeti ág megnevezése:………………………………………………………………………    

Alulírott nyilatkozom, hogy a szolgáltatás megállapított térítési díját, tandíját az iskola által szabott időben 
és módon megfizetem, és tudomásul veszem, hogy a térítési díj vagy tandíj fizetésének engedély nélküli 
elmaradása az oktatásból való kizárással járhat.    

Alulírott tudomásul veszem, hogy az intézmény rendezvényeiről hang és képfelvétel készülhet, melyeket az 
intézmény saját céljaira felhasználhat. Ezekkel kapcsoltban semmilyen követeléssel nem lépek fel.   

Alulírott nyilatkozom, hogy a tanuló nevének és tanulmányi sikereinek az iskola honlapján valamint a helyi 
médiában történő megjelenéséhez hozzájárulok.   

Alulírott nyilatkozom, hogy személyes adataim kezeléséhez hozzájárulok. 
 

    Budapest, 2022.            hó                 nap

 
 

_______________________________ 
14 éven felüli tanuló aláírása 

 
 
 

____________________________ 
szülő (gondviselő) aláírása 

 
TANULMÁNYI ADATOK

(tanár tölti ki) 
 Tárgy évf. tanítás helyszíne tanár tanár aláírása

Főtárgy   
Kötelező tárgy   
Választható tárgy   

 



Hozzájáruló nyilatkozat 

Kép- és hangfelvétel készítésével és közzétételével kapcsolatban 

Alulírott, szülőként/törvényes képviselőként önkéntesen és kifejezetten, a GDPR1 6. cikk (1) 
bekezdés a) pontja alapján, 

név:  ........................................................................................................................................  

lakcím:  .....................................................................................................................................  

hozzájárulok /nem járulok hozzá, 

(a megfelelő rész aláhúzandó), 

hogy a Budafok-Tétényi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola és Általános Iskolában 
alapfokú művészetoktatásban résztvevő  tanuló gyermekemről, 

tanuló neve: ..............................................................................................................................  

tanuló osztálya / tanszaka:  ........................................................................................................  

az intézményben, az intézmény éves munkatervében – mely elérhető az intézmény honlapján – 
meghatározott rendezvényeken fénykép és/vagy videófelvétel készüljön, valamint 

hozzájárulok /nem járulok hozzá, 

(a megfelelő rész aláhúzandó), 

hogy gyermekemről az éves munkatervben meghatározott rendezvényeken készült fényképek 
és/vagy videófelvételek az intézmény honlapján; nyomtatott kiadványaiban, oktatási-, nevelési-, 
tájékoztatási-, illetve az iskolát népszerűsítő céllal nyilvánosságra hozhatók. 

Tudomásul veszem, hogy hozzájárulásomat indokolás nélkül visszavonhatom az intézmény 
vezetőjének címzett írásbeli nyilatkozatommal, mely esetben az intézmény haladéktalanul 
megszünteti az adatkezelést, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti 
adatkezelés jogszerűségét. 

Az intézmény a megadott személyes adatokat a jelen nyilatkozatban meghatározott céloktól eltérő 
célokra nem használhatja fel. A hozzájárulás visszavonásig érvényes. 

Tudomással bírok arról, hogy 16. életévet betöltött tanulók maguk tehetnek nyilatkozatot, melyhez 
nem szükséges a szülő/törvényes képviselő hozzájárulása. 

Kijelentem, hogy az adatkezelési tájékoztatót elolvastam (https://muveszeti.nadasdy.suli.hu/wp-
content/uploads/2021/05/Adatkezelési-tájékoztató.pdf) és az abban foglaltakat tudomásul 
vettem. 

Budapest, 20 ...................  

hozzájárulást adó aláírása

1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) 
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi 
rendelet) 


