
   

 

 
     

 

 

2019. június 24-28. 

JELENTKEZÉSI ADATLAP 

 Gyermek neve: 

 Szül. hely, idő: 

 TAJ szám: 

 Lakcím: 

 Iskola/osztály: 

 Szülő neve és telefonszáma: 

 Apa: 

 Anya:   

 E-mail cím:  

 Allergia: 

 Gyógyszerérzékenység: 

 Szed-e a gyermek rendszeresen gyógyszert?  igen/ nem 

 Gyermek ruhamérete (ajándék póló): 

o 134    o 140     o 152   o 164    

 Neve, elérhetősége annak a személy(ek)nek, aki a gyermeket a programról elviheti: 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Alulírott nyilatkozom arról, hogy a 

o Széchenyi István Egyetem dolgozója 

o AUDI Hungaria Zrt. munkavállalója 

o Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának munkavállalója 

o NEMAK Győr Alumíniumöntöde Kft. munkavállalója vagyok. 

Alulírott elfogadom, hogy a tábor díjából kedvezményre való jogosultságot, hitelt érdemlően igazolnom kell a 

kedvezmény igénybevételéhez. 

 

Befizetés dátuma: 

Előleg:    

Második részlet: 



   

 

 
     

 

Ezen nyilatkozat aláírásával egyidejűleg kifejezett, önkéntes, befolyásoltságtól mentes hozzájárulásomat adom, hogy 

saját, illetve gyermekem itt megadott személyes adatait a Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. a táborra való jelentkezéssel 

és a táborral összefüggésben kezelje. Az adatkezelési hozzájárulásom minden olyan esetre kiterjed, ami gyermekem 

táborban való részvételének megvalósulásához, lezajlódásához és az esetlegesen szükséges utólagos eljárásokhoz 

szükséges.  

Továbbá kifejezetten hozzájárulok és engedélyezem, hogy a tábor időtartama alatt gyermekemről fotó-, 

videódokumentáció készüljön, melyet a Mobilis jogosult a honlapján, illetve a Facebook oldalán feltüntetni. 

Tudomással bírok arról, hogy jelen engedélyem bármikor visszavonható, és azt követően a készült fotó-, 

videódokumentáció a továbbiakban már nem tehető közzé, illetve azt törölni szükséges a nyilvános felületekről. 

Tudomásul veszem továbbá, hogy minden résztvevő, aki a felvételeken feltűnik, csak a beleegyezésével nevesíthető, 

illetve semmilyen követeléssel nem élhet a felvétel készítőivel vagy a rendezvényszervezőkkel szemben, amennyiben a 

felvétel jelen hozzájáruló nyilatkozaton alapszik.  

  

Nyilatkozom arról, hogy gyermekem a táborból kíséret nélkül hazamehet, önállóan közlekedik: 

 

 igen 

 

 

                    nem 

 

Hírlevél: 
 

Aláírásommal hozzájárulok ahhoz, hogy a Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. a megadott e-mail címre részemre 

promóciós céllal hírlevelet küldjön. Hírlevelünkben havi rendszerességgel küldünk híreket a Mobilis programjairól, 

rendezvényeiről, szolgáltatásairól, újdonságairól. Az e-mail cím megadása önkéntes, a hozzájárulás a jövőre nézve 

bármikor visszavonható a Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. mindenkor hatályos adatkezelési és adatbiztonsági 

szabályzata értelmében, amely a http://mobilis-gyor.hu/kozerdeku-adatok weboldalon elérhető. 

 

igen 

 

 

                    nem 

 

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, azt kizárólag a hírlevél kiküldéséhez használjuk fel. A 

személyes adatok kezelésére a Mobilis Adatvédelmi- és adatbiztonsági szabályzata irányadó: http://mobilis-

gyor.hu/kozerdeku-adatok. A személyes adatok kezeléséről a Felhasználó tájékoztatást kérhet. Az Üzemeltető kérésre 

tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Üzemeltető 

nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták 

meg az adatokat. A tájékoztatás az Üzemeltető postai címén (9026 Győr, Vásárhelyi P. u. 66.), illetve a(z) 

keszthelyi.bernadett@mobilis-gyor.hu e-mail címen kérhető. Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a 

Felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is. 

 

Győr, 2019. …………………………………………………     

      

……………………………………………………………………………………………………………. 

   szülő /gondviselő aláírása 
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