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Részvételi nyilatkozat 

 

 

1. A Program: A XXXIV. OTDK Kémiai és Vegyipari, valamint a Műszaki Tudományi  

Szekciója rendezvényei  

helyszíne:  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,  

1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.  

időpontja:  2019. március 21-23. 

 

2. Alulírott   …………………..…………………..(Résztvevő tanuló családi- és utóneve) 

 

………….……………………………………………..….(Intézmény neve) 

(a továbbiakban Résztvevő) vállalom, hogy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem (továbbiakban BME)  által szervezett Programon önkéntesen részt veszek. 

Hozzájárulok személyes adataimnak a részvételi jelentkezéshez kapcsolódó kezeléséhez.*  

 

3. Alulírott ……………………………………………(Résztvevő tanuló törvényes 

képviselőjének családi- és utóneve) (továbbiakban: Törvényes képviselő) hozzájárulok ahhoz, 

hogy a 2. pontban nevezett gyermekem részt vegyen az 1. pontban ismertetett, a BME  által 

szervezett Programon. Hozzájárulok gyermekem személyes adatainak részvételi 

jelentkezéshez kapcsolódó kezeléséhez.*  

 

4. A Résztvevő és a Törvényes képviselő a jelen hozzájárulás aláírásával tudomásul veszi és 

elfogadja, hogy a Programra a Résztvevő lakóhelyén kívül, lakóhelyétől különböző 

településen, egyéb helyszínen is sor kerülhet. A Program helyszínére történő oda-vissza utazás 

megszervezése, lebonyolítása a Törvényes képviselő feladata. Az utazás, a Program 

eseményein történő részvétel során a Résztvevő magatartásából, cselekményeiből származó 

esetleges károkért, balesetekből eredő következményekért a felelősség a Törvényes képviselőt 

terheli.  
 

Kelt: ………………………… (település); ………..(év) ……..(hó) …… nap 
 

 

 

  

Résztvevő aláírása Törvényes képviselő aláírása 

 

*Adatkezelési tájékoztató 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 

általános adatvédelmi rendelete („GDPR”), és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról 

szóló 2011. évi CXXII. törvény („Infotv.”) alapján az alábbiakban tájékoztatja a XXXIV.OTDK BME szekcióin 

(Program) történő részvételre jelentkező és a Programon résztvevő középiskolásokat („Résztvevő”) és törvényes 

képviselőiket a személyes adatok kezeléséről: 

 

1.1. Adatkezelő 

Neve:   Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

székhelye:  1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. 

email:   otdk34@mail.bme.hu;  

telefonszám:  +36-1-463-2333 

honlap: www.otdk34.bme.hu; www.bme.hu;  

adatvédelmi tisztviselő: adatvedelem@mail.bme.hu; +36-1-463-3320 

 

mailto:otdk34@mail.bme.hu;
http://www.otdk34.bme.hu/
http://www.bme.hu/
mailto:adatvedelem@mail.bme.hu
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1.2. Részvételi jelentkezés 

A személyes adatokat a Résztvevő és Törvényes képviselője adja meg a Részvételi Nyilatkozattal. 

Kezelt adatok: Résztvevő tanuló családi- és utóneve, intézményének neve, aláírása; Törvényes Képviselőjének 

neve, aláírása. 

Az adatkezelés célja: a Programon a Résztvevők csak a törvényes képviselőjük Részvételi nyilatkozatban adott 

engedélyével vehetnek részt; a BME a Részvételi nyilatkozat alapján nyakba akasztható névkártyákat készít, 

melyen a Résztvevők neve és intézményük neve kerül feltüntetésre; a Program helyszínén a beléptetés a 

jelentkezett Résztvevő neve és intézményének neve alapján történik. A Részvételi nyilatkozat a Program 

dokumentációjának részét képezi. 

Az adatkezelés jogalapja: a Résztvevő önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) a)] a törvényes képviselő 

engedélyével. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez esetben azonban a Programon történő részvételt nem 

tudjuk biztosítani. 

 

1.3. Jelenléti ív 

A BME a Programon jelenléti ívet vezet.  

Kezelt adatok: a Résztvevő neve, intézményének neve, aláírása 

Az adatkezelés célja: a jelentkezettek megjelenésének ellenőrzése; egységcsomag átadás-átvételének igazolása; az 

adatok anonimizálásával statisztika készítése; a Program megvalósulásának dokumentálása, igazolása, tekintettel 

arra, hogy a Program központi költségvetési támogatásból valósul meg (1783/2018/FEKUTSTRAT támogatói 

okirat). 

Az adatkezelés jogalapja: a BME azon jogos érdeke, hogy a támogatói okirat szerinti beszámolási, forrás 

elszámolással kapcsolatos kötelezettségeit teljesíteni tudja. [GDPR 6. cikk (1) f)].  

 

1.4. Fénykép-, videó- és hangfelvételek készítése és felhasználása 

A BME a Program megörökítése, dokumentálása, megtörténtének igazolása és a nyilvánosság tájékoztatása és a 

Program népszerűsítése céljából a Programon fénykép-, videó- és hangfelvételeket (felvételek) készít, melyek a 

Programon Résztvevőket nem egyedi módon ábrázolják. Amennyiben tiltakozik a fénykép- videófelvételek 

készítése ellen, kérjük, ezt jelezze a felvétel készítője részére a felvétel készítésekor. Elkészült felvételek 

kapcsán pedig lehetősége van tiltakozni azon felvételek kezelése ellen, amelyen Ön szerepel. 

A felvételek megjelenésének elsődleges helye: a www.bme.hu; a www.otdk34.bme.hu (a BME honlapjai), a 

Műhely (a BME nyomtatott lapja), a www.otdt.hu és a www.otdk.hu (az Országos Tudományos Diákköri Tanács 

honlapjai), a fentieken túl az OTDT Program népszerűsítésével kapcsolatos elektronikus, nyomtatott és egyéb 

tájékoztató anyagaiban. A felvételek továbbá a Program elszámolási dokumentációjának részét képezik.   

Az adatkezelés jogalapja: a Programról, mint tudományos, közéleti eseményről a nyilvánosság tájékoztatása (Ptk. 

2:48.§ (2)) valamint a BME azon jogos érdeke, hogy a támogatói okirat szerinti beszámolási, forrás elszámolással 

kapcsolatos kötelezettségeit teljesíteni tudja. [GDPR 6. cikk (1) f)]. 

 

1.5. Az adatkezelés időtartama  
Előreláthatóan a Program szakmai beszámolójának és pénzügyi elszámolásának jóváhagyásától számított 10 év. 

 

1.6. Adatfeldolgozó, adatokhoz hozzáférők köre 

A BME adatfeldolgozót nem vesz igénybe, a személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezethez nem továbbítja. Az Ön által megadott személyes adatokhoz a BME erre feljogosított 

foglalkoztatottjai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében, valamint a Program támogatói okiratának 

hatálya alatt a forrásfelhasználás ellenőrzését folytatók részére lehet szükséges átadni a személyes adatokat is 

tartalmazó dokumentumokat (különösen részvételi nyilatkozat, jelenléti ív, fénykép). 

 

1.7. Érintetti jogok, jogorvoslati lehetőség 

Amennyiben személyes adatát a BME a Programmal kapcsolatban kezeli, joga van  

a) kérni az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést; 

b) személyes adatainak kiegészítését, módosítását, helyesbítését, törlését, korlátozását; 

c) hozzájárulását visszavonni különösen a részvételi jelentkezés kapcsán; 

d) tiltakozni az adatkezelés, különösen a jelenléti ív vezetése és a felvételek készítése és kezelése ellen; 

e) panaszt tenni a BME adatvédelmi tisztviselőjénél; 

f) jogorvoslat iránt közvetlenül fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 

(postai címe: 1125 Budapest, Szilagyi Erzsébet fasor 22/c.; telefonszáma: +36-1-394-1400; honlap: 

www.naih.hu email: ugyfelszolgalat@naih.hu) és bírósághoz is. A per elbírálása törvényszék hatáskörébe 

tartozik.   A pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék 

előtt is megindíthatja (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti 

meg: www.birosag.hu/torvenyszekek). 
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