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ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT 

I. Alulírott1(érintett tanuló): …………………………………………………...…………..  

hozzájárulok, hogy a TÁMOP-3.1.13-12-2013-0001 azonosító számú „A testnevelés új stratégiájának és fizikai 
állapot új mérési rendszerének kialakítása és az önkéntes részvétel ösztönzése a komplex iskolai 
testmozgásprogramok szervezésében” című kiemelt projekt keretében, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 80. § (1) bekezdésében, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 81. §-ban meghatározott feladatainak 
teljesítéséhez a mindenkori tanév rendjéről szóló jogszabályban meghatározott mérési időszakban, valamint a 
tanulói jogviszonyom megszűnését követő ötödik tanítási év végéig a Magyar Diáksport Szövetség (székhely: 
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3., képviseli: Rádics Balázs ügyvezető igazgató) a jelen adatkezelési 
nyilatkozatban meghatározott személyes és különleges adataimat az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján kezelje az alábbiak szerint: 
 
Mérési azonosító:………………………………………………….…………………………………………….………… …. 

Anyja neve:.………………………………………………………….………………………………………………….…........ 

Születési hely és idő:.……………………………………………………………………………..…………………………    

Lakcím:.……………………………………………………………………………………..………………….……………….. 

 
Az egészségi állapotra vonatkozó különleges adataim közül hozzájárulok, hogy a Magyar Diáksport Szövetség a 
testi állapotomra vonatkozó adatokat, ezen belül a testtömegem, testmagasságom, BMI indexem és 
testzsírszázalékom adatait, továbbá az aerob kapacitásomra és vázizomzatom fittségére vonatkozó mérések és 
tesztek eredményeit kezelje. A jelen nyilatkozatban foglaltakat megértettem, tudomásul vettem és aláírásommal 
hitelesítem. 
 
Kelt: ………………………., …………………………  

 
……………………………………………………………………….. 

  (érintett tanuló aláírása) 
 

II. Alulírott2………..………………………………………………………………...………. 

 
mint a fent nyilatkozatot tevő tanuló törvényes képviselője kijelentem, hogy a nyilatkozatban foglaltakat 
megértettem, azokat tudomásul vettem, ahhoz jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulásomat adom.  
 
Kelt: ………………………., ………………………..  
 

……………………………………………………………………….. 
(törvényes képviselő aláírása) 

                                                           
1 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6. § (3) bekezdés értelmében a 16. életévét betöltött kiskorú 

érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. A 16. 

életévét be nem töltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez az adatkezelési nyilatkozat második részének, a törvényes 

képviselő hozzájáruló nyilatkozatának kitöltése és aláírása is szükséges. 
2 A 16. életévét be nem töltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez az adatkezelési nyilatkozat második részének, a 

törvényes képviselő hozzájáruló nyilatkozatának kitöltése és aláírása is szükséges. A 16 életévét már betöltött érintett tanuló esetében a törvényes képviselő a 

hozzájáruló nyilatkozatot kitöltheti.  


