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Rövid indoklás, hogy nriér,t szerctlré katolikus óvodába íratni gyermekét:
*Az indoklás írás, önténíes.

Egyetértő nyilatlrozat:
Alulírotto mint szülő (gondviselő} elfogadom és támogatom a Szent János Apostol Katolikus Általános
Iskola és Óvoda keresztény szellemű valláserkölcsi nevelését gyermekem keresztóny életben
való elnrélyülésének érdekében.

goridviselő

Hazzáiárul ás a j elentkezé.ssel ka p cso lato s a d a tkezelés h ez:

Alulírott, nrint sztilő (gondviselő)hozzájárulok, lrogy az i,nformációs ónrendellrczésről szóló 2011, évi
CXIL törvény, valamint a tet,mészeíe,s sz{Jméb)ehlek a személ}us adalok kezelése tekinteíében l,ötlétlő

tlédelméről és az ilyen aclatok szabat! óramlásáról szőlő európai parlament és a tanács {EU) 20161679

rendeletének vonatkozó rendelkezései alapján gyermekem isl<olai jelentkezésével kapcsolatban a saját
és gycrmekem adatait az iníézmény az előírásoknalc rrregfelelő módon megismerjeo ós a megfelelő
ideig és módon kezelje.

nrásik szülő

gondviselő

A cl* tkeze}ési és a d *fv étl elm i nyil a tkozat és hozaájárulás :

Altrlírott, rnirrt szülő (gondviselö) kijelentem, lrogy az intézmény adatvódelmi rryilatkazatát az abbarr

foglalt adatkezelési e!|árásrerrdeket és az adatkezeléshez kapcsolódó.jogairnat rrregismertem.
Gyermekem felvétele esetén hozzájárulok,
a) hogy a vonatkozó jogszabályi, valarriint az intéznrény adatkezeiési és adatvédelmi szabályzatának

megfelelően a saját és ryerrnekem adatait az intéznény - a működésélrez szüksóges mértékben -
megismerje, valamint a rnegfelelő ideig és módon kezelje.

b) hogy a saiát és a gyernrekem személyi okrnányait - amelyek a ielvéteii eljáráshoz sztikségesek _ az
irrtéznrény lemáso§a és a IilR rendszerbetr történő feiviteie vagy az abban tórténő adategyeztetésig az

elóírásoknak megfelelőerr tarolja.

gondviselő rnásik szülő

Nyilatkozat a jelentkezésről
(Anennyiben a jelentkezési lapoí csak az egtik sziilő ítja alá es bh,ósági ítélel erről má,sképp nem rettdelkezik:)

Büntetőjogi felelösségem tudatábarr kijelentsm, hogy g-yermekem jelentkezéséről a Polgári
Törvénykönyv vonalkozó rerrdelkezései alapjári a szüIőtársarnmal közösen döntöttünk,

gondviseiő rnásik szülő

Kijelentem, hogy a közölt adatok lriánytalanok és a valóságrrak megfelelnek,

Budapest,2a,,, ,....,....-n.

másik sziiiő

gondviselő másik szü]ő


