
 

 

 

 

Jelentkezési lap 
A Győri Filharmonikus Zenekar Zenélő Hétvégék című programjára 

 
 

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

Gyermek születési helye és ideje: ……………………………………………………………………… 

Gyermek édesanyjának neve: …………………………………………………………………………... 

Gyermek lakcíme: ……………………………………………………………………………………… 

Gyermek TAJ száma: ………………………………………………………………………………….. 

Gyermek törvényes képviselőjének neve: ……………………………………………………………… 

Gyermek törvényes képviselőjének telefonszáma: …………………………………………………….. 

Gyermek törvényes képviselőjének e-mail címe: …………………………………………………….... 

Gyermek ismert betegségei (allergia, gyógyszer- és ételérzékenység stb.): 

☐ van: ………………………………………………………………………………………………….. 

☐ nincs 

Étkezéssel kapcsolatos speciális igény: 

☐ van: ………………………………………………………………………………………………….. 

☐ nincs 

Zenei előképzettség: 

☐ van: …………………………………………………………………………………………………. 

☐ nincs 

Szülő/gondviselő (napközben elérhető) telefonszáma, e-mail címe: ………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Számlázási adatok  

Név: ……………………………………………………………………………………………………. 

Cím: ……………………………………………………………………………………………………. 

Adóazonosító jel:……………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Kijelentem, hogy az Adatkezelő 2022/23-as évadához tartozó Zenélő Hétvégék c. programjához 

kapcsolóan nyújtott adatvédelmi tájékoztatóját (mely közzétételre került a gyfz.hu honlapon is) a 

jelentkezés Adatkezelő részére történő benyújtása előtt megismertem. Tudomásul veszem, hogy a 

jelentkezési lapon megjelölt személyes adatokat a Győri Filharmonikus Zenekar (továbbiakban: 

Adatkezelő) hozzájárulásom alapján kezelheti. Hozzájárulás hiányában a jelentkezést az Intézménynek 

nem áll módjában feldolgozni, elfogadni. 

 

Kijelentem, hogy az általam jelen jelentkezési lapon megadott személyes adatok (saját adataim és az 

általam képviselt kiskorú gyermek adatai tekintetében is) Adatkezelő által történő kezeléséhez 

hozzájárulok, a jelentkezési lapot ezen hozzájárulásom alapján adom át Adatkezelő részére. 

 

Nyilatkozom, hogy a jelen jelentkezési lapon megnevezett, általam képviselt kiskorú gyermekről 

(kérjük, hogy az alábbi lehetőségek szerint választott rendelkezést szíveskedjen aláhúzni): 

 

1. a Zenélő Hétvégék program során azonosítható módon írásbeli dokumentáció készülhet, 

ahhoz hozzájárulok. 

 

a Zenélő Hétvégék program során azonosítható módon írásbeli dokumentáció nem készülhet, 

ahhoz nem járulok hozzá. 

 

 

2. a Zenélő Hétvégék program során csoportkép keretében fénykép/ videó készülhet, ahhoz 

hozzájárulok. 

 

a Zenélő Hétvégék program során csoportkép keretében fénykép/ videó nem készülhet, 

ahhoz nem járulok hozzá. 

 

 

3. a Zenélő Hétvégék program során az általam képviselt kiskorú gyermekről csoportkép 

keretében készült fénykép/ videó az azon szereplő személyek részére továbbítható, ahhoz 

hozzájárulok. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

a Zenélő Hétvégék program során az általam képviselt kiskorú gyermekről csoportkép 

keretében készült fénykép/ videó az azon szereplő személyek részére nem továbbítható, 

ahhoz nem járulok hozzá. 

 

Tudomással bírok arról, hogy a fenti nyilatkozatban tett hozzájárulásomat bármely időpontban az 

Adatkezelő bármely elérhetőségén visszavonhatom, hozzájárulásom visszavonása nem érinti a 

visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.  

Tudomásul veszem, hogy fenti nyilatkozatom tartalmától függetlenül vehet részt az általam képviselt 

kiskorú gyermek a Zenélő Hétvégék elnevezésű minitáborban. 

 

 

Kelt: ………………………. 

 

 

                                                                                                              

……………………………………………………. 

                   törvényes képviselő aláírása 


