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Alulírott ………………………………………………………..………[törvényes képviselő] 

(………………………..…….[szül. dátum]; ……………….…………………. [szül. hely]; 

…………………………………..…………..……….. [lakcím]) - továbbiakban nyilatkozó - 

hozzájárulok ahhoz, hogy ………………………..……..…………. nevű gyermekem 

(…………………………..….[szül. dátum]; ………………………….………. [szül. hely]; 

…………………………………………………….….. [lakcím]) jelentkezzen, és részt vegyen 

az ÚJBUDA STREETBALL FESZTIVÁL 2022 elnevezésű kosárlabda versenyen, amelyet 

a KözPont Újbudai Kulturális Kft. (Cg. 01-09-166854, 1113 Budapest, Zsombolyai utca 4., a 

továbbiakban: KözPont Kft.) telephelyei, a Gazdagréti Közösségi Ház (1118 Budapest, 

Törökugrató u. 9.) és a Kaptár Ifjúsági Klub (1112 Budapest, Neszmélyi út 36., a 

továbbiakban együttesen: szervező) rendez és bonyolít le, az alábbi feltételekkel:  

 

1. A nyilatkozó hozzájárul és engedélyezi a szervezőnek, hogy a versenyen készülő fotó-

, hang- és videó anyagot a versenyről való tájékoztatás, tudósítás céljából felhasználja 

az általa kezelt közösségi portálokon - így különösen, de nem kizárólagosan a GKH és 

a Kaptár Ifjúsági Klub Facebook/Instagram/TikTok oldalán -, valamint a versenyről 

való tudósítás, tájékoztatás céljából továbbítsa az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. 

(Cg. 01-09-912983, 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.) részére, valamint a Budapest 

Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata média- és kommunikációs tevékenységét 

ellátó Média 11 Kft. (Cg. 01-09-356809, székhely: 1113 Budapest, Zsombolyai utca 

5.) részére, a társaság által kezelt www.ujbuda.hu portálon, továbbá az Újbuda 

újságban történő felhasználásra.  

2. A nyilatkozó hozzájárul és engedélyezi a szervezőnek, hogy 

gyermekéről/gondozottjáról a szabályzatban előírtak szerint, a következő adatok 

megjelenjenek az 1. pont szerinti portálokon: fotó-, hang- és videó anyag, név, kor, 

rövid bemutatkozó.  

3. A szervező a nyilatkozó gyermekének/gondozottjának adatait bizalmasan kezeli, 

azokat kizárólag az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. és a Média 11 Kft. részére 

továbbítja az 1. pontban megjelölt felhasználás céljából. A KözPont Kft. kizárólag a 

saját adatkezelése tekintetében vállal felelősséget. 

4. A szervező a fentiekben meghatározottakon túl semmilyen más célból nem használja 

fel a nyilatkozó és gyermekének/gondozottjának adatait, azokat csak a streetball 

kosárlabda verseny lebonyolításáig, a versenyről való tudósítás megtörténtéig, illetve 

visszavonásig kezeli.   

5. Nyilatkozó kijelenti, hogy a KözPont Kft. Adatvédelmi Tájékoztatóját, illetve 

Adatvédelmi Szabályzatát megismerte. (A dokumentumok elérhetőek a 

https://kozpont.ujbuda.hu/kozpont/adatvedelem honlapon, illetve nyomtatott 

formában, a közösségi házban.) 

 

Kelt: Budapest, 2022. ………… 

  

……………………………………..... 

törvényes képviselő (nyilatkozó) aláírása 

http://www.ujbuda.hu/

