
Budapest Főváros XV. kerületi  
Önkormányzat  
Egyesített Bölcsődék 
1156 Budapest,  
Nádastó park 1. 
Telefon: +36-1/414-08- 58 
igazgato@xvbolcsode.hu 

Tagbölcsődék: 
 Gyöngyszem   Bölcsőde            1158 Budapest, Bezsilla Nándor u 17. 
 Szivárvány Bölcsőde                 1152 Budapest, Fő út 33. 

 Mazsolapalota Bölcsőde            1157 Budapest, Kavicsos köz 6. 

                  Csemetekert Bölcsőde                1155 Budapest, Wesselényi u 33. 
Százholdas Pagony Bölcsőde     1156 Budapest, Kontyfa u 6. 

Idevár Bölcsőde                          1156 Budapest, Nádastó park 1. 

Szülői  

hozzájárulási 

nyilatkozat 

(FÉNYKÉP 

KÉSZÍTÉSÉHEZ)  

 

Érvényes: 2020.11.16-tól 

Alulírott (Szülő, gondviselő neve): ……………………………………………………… 

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

Lakcíme: ………………………………………………………….. 
 

Gyermek neve: …………………………………………………………………………… 

   

Törvényes képviselője jelen nyilatkozat aláírásával ezúton nyilatkozom, hogy gyermekemről 

készülhet fényképfelvétel: (A megfelelő részt jelölje meg!) 

  

 Igen    Nem 

 

A gyermekemről készült fényképfelvételek az alábbi célból használhatják fel: (A megfelelő 

részt jelölje meg, vagy egyet nem értés esetén húzza át!) 

1. Csak és kizárólag a számomra kötelesek megküldeni (e-mail útján).   

 

Budapest, 20....év ……………… hó ……. nap. 

 ………………………………………… 

 aláírás 

 

2. A Bölcsődei ZÁRT facebook csoport oldalaira feltölthetik, valamint ennek 

során a felvételek, mint személyes adatokat kezelhetik és tárolhatják (3 

hónap időtartamig)  

Nyilatkozat és tudomásul vétel 2. pont megjelöléshez: 

Tudomásul veszem, hogy a fénykép készítésekor az Egyesített Bölcsődék az adatkezelő.  

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat (fényképek) a jelen nyilatkozatban 

meghatározottaktól eltérő célokra nem használhatja fel.  

Az adatkezelés a fénykép készítésének időpontjától az adat törléséig tart (3 hónap).   

 

Az Egyesített Bölcsődék által előírt (ZÁRT facebook csoportra vonatkozó) szabályokat a 

csoportba való felvételemkor elfogadom, amelynek fő GDPR szabálya az alábbi:  

A feltöltött képek közül nem osztok meg olyan fényképet, amin a saját gyermekemen kívül 

felismerhető módon látható más személy (gyermek, felnőtt) is. Szabályt szegek, ha a zárt 

csoportból lementett kép általam felkerül bármilyen nyilvános felületre, hálózatra, amely a 

csoportból való kizárással és esetleges törvényi felelősségre vonással jár. 

 

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatomban fent megjelölt célú és időtartamú adatkezeléshez 

önkéntesen, minden külső befolyás nélkül járulok hozzá.    

Budapest, 20....év ……………… hó ……. nap. 

 ……………………………………  

 aláírás  

    

mailto:igazgato@xvbolcsode.hu

