Hozzájáruló nyilatkozat
Alulírott, ……………..……………………. (lakcím: ……………….…………………..……………………………….; anyja neve:
…………………………………….......…..) ezúton hozzájárulok, hogy az Apor Vilmos Katolikus Főiskola
(székhely: 2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.; intézményi azonosító: FI 21962; „Főiskola”)
alap/mester/szakirányú*
képzésben
tanuló
………........……….......…………………………………..
(név),
………………………………………......……..
szakos
hallgatója
által
a
képzés/gyakorlat
során
a(z)
……....................……………………………………………………………………………. intézményben
rólam készült fényképeket
a velem készült interjú szövegét
................................................. nevű gyermekemről készült fényképeket
................................................. nevű gyermekemmel készült interjú szövegét *
a szakdolgozatában felhasználja, illetve, hogy a fényképeket és/vagy az interjút tartalmazó szakdolgozatot a
Főiskola időbeli korlátozás nélkül felhasználja.
* a megfelelő rész aláhúzandó

Kelt: …………………………………….
___________________________
aláírás

Adatkezelési tájékoztató
Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola (székhely: 2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.; intézményi
azonosító: FI 21962; „Főiskola”) jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli a Főiskola
képzésén vagy az általa szervezett gyakorlaton a hallgatója által a szakdolgozathoz készített fényképeket
és/vagy interjút.
A fenti személyes adatokat tartalmazó szakdolgozatokat a Főiskola a hallgató tanulmányi kötelezettségének
dokumentálása céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a)],
amelyet a hozzájáruló nyilatkozat és az adatkezelési tájékoztató aláírásával ad meg.
A fenti személyes adatait tartalmazó szakdolgozatot a Főiskola nyilvánosan elérhetővé teszi.
A Főiskola az Ön személyes adatait időbeli korlátozás nélkül, vagy a hozzájárulása visszavonásáig kezeli.
Amennyiben a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását visszavonja, akkor a Főiskola a fenti
személyes adatait törli, ha azok más GDPR szerinti jogalapra hivatkozással nem kezelhetők.
Amennyiben a személyes adatai kezelésére vonatkozó tájékoztatót módosítja a Főiskola, akkor mindent
megtesz annak érdekében, hogy tájékoztassa Önt az adatkezelési tájékoztató módosításáról.
A személyes adataihoz jogosult hozzáférni, továbbá jogosult a személyes adatai helyesbítését vagy törlését
kérni, illetve élhet az adatkezelés korlátozásához és adathordozhatósághoz való jogával. A személyes
adataival kapcsolatos jogát gyakorolhatja a Főiskola részére az avkf@avkf.hu e-mail címre küldött e-mail
útján vagy postai levélben a Főiskola székhelyére küldött levél útján.
A személyes adatai megsértésével kapcsolatban kapcsolatba léphet a Főiskolával a következő e-mail címen:
molnar.brigitta@avkf.hu, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat a következő
elérhetőségek egyikén: a 1363 Budapest, Pf.: 9. levelezési címen, személyesen a 1055 Budapest, Falk Miksa
utca 9-11. címen, a +36 (1) 391-1400 telefonszámon, a +36 (1) 391-1410 faxszámon vagy az
ugyfelszolgalat@naih.hu e-mail címen; vagy bírósághoz fordulhat.
A jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszem, és hozzájárulok, hogy a Főiskola a
személyes adataimat/gyermekem személyes adatait a fenti adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint
kezelje.
Kelt: …………………………………….
___________________________
aláírás

