
 
HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 16 ÉV ALATTI ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATKEZELÉSÉHEZ 

JÓTÁLLÁSI NYILATKOZATTAL 
 

Kijelentem, hogy jelen nyilatkozat kitöltésével és aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a 
Ceglédi Városi Könyvtár személyes adataimat kezelje. 
Kijelentem, hogy a jelen Hozzájáruló nyilatkozat részét képező Adatvédelmi tájékoztatók 
tartalmát és a Könyvtárhasználati szabályzatot megismertem, megértettem, az abban 
foglaltakat elfogadom és magamra nézve kötelezőnek tartom. 
Személyes adataimat önkéntesen és a megfelelő tájékoztatást követően adtam meg, azok 
valóságtartalmáért én felelek. 
Jelen nyilatkozatommal hozzájárulok, hogy az Adatkezelő az alább megadott személyes 
adataimat az Olvasói adatok nyilvántartása, a Törvényes képviselői jogot gyakorló 
hozzájáruló nyilatkozata, Kapcsolati adatok, Kép- és hangfelvétel dokumentálása és 
Fotódokumentáció tárgyában az Adatvédelmi tájékoztatókban körülírt módon, időtartamban 
és mértékben kezelje, és a jelen nyilatkozatban meghatározott célra felhasználja. 
 
Kérjük, az alábbi könyvtári szolgáltatás közül válassza ki azt/azokat, amelynek 
adatkezeléséhez hozzájárul, és a négyzetbe tett jellel jelezze. 
 

Könyvtári tagság  
A kölcsönzött dokumentumokért felelősséget vállalok, szükség esetén a késedelmi 
díjat, elvesztés, rongálás esetén a dokumentum értékét megtérítem. Az adatokban 
bekövetkező változást bejelentem. 
 
Könyvtári rendezvényeken fotó- és videofelvételek készítése és nyilvánosságra 
hozatala. 
 

Az Érintett adatai: 
Családi és utónév: ……………………………………………………………………………………………………………….. 
Születési hely és idő: ……………………………………………………………………………………………………………. 
Anyja neve: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Lakcíme: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Foglalkozás (bölcsődés, óvodás, isk. stb.): ……………………………………………………………………………. 
Iskola (oktatási int. megnevezése): ………………………………………………………………………………………. 
 
Az Érintett felett törvényes képviseletet gyakorló adatai 
Családi és utónév: ………………………………………………………………………………………………………………….. 
Születési hely és idő: ……………………………………………………………………………………………………………… 
Lakcím: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Levelezési cím: ………………………………………………………………………………………………………………………. 
E-mail cím: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Telefonszám: …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Jelen nyilatkozatom visszavonásig, illetve gyermekem 16 éves koráig érvényes. 
 
Cegléd, 2021 …………………………………. 
                                                                                            ……………………………………………………….. 
                                                                                         törvényes képviselői jogot gyakorló aláírása 



 
HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT HÍRLEVÉL KÜLDÉSÉHEZ 

 
 
 

Kijelentem, hogy jelen nyilatkozat aláírásával, és azon a hírlevél-igény bejelölésével 

hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott e-mail címemre az Adatkezelő Ceglédi Városi 

Könyvtár (2700 Cegléd, Szabadság tér 5/A) hírlevelet küldjön. 

Kijelentem, hogy a jelen Hozzájáruló nyilatkozat részét képező Olvasói adatok 

hordozhatósága -  Könyvtári-, Adminisztrációs Hírlevél -  Adatvédelmi tájékoztatók tartalmát 

elolvastam, megértettem, az abban foglaltakat elfogadom és magamra nézve kötelezőnek 

tartom. Személyes adataimat önkéntesen és a megfelelő tájékoztatást követően adtam meg, 

azok valóság tartalmáért én felelek. 

 
 
Az adatkezelés célja (a megfelelő szám bekarikázandó): 

1. Adminisztrációs hírlevél: a Könyvtár szolgáltatásaival kapcsolatos információk (lejárati 

értesítő, előjegyzési értesítő küldése, nyitva tartás, személyre szóló ügyintézés, stb.) 

2. Könyvtári hírlevél küldése, amelyben a könyvtár rendezvényeiről, eseményeiről 

tájékoztatjuk. 

A jelen nyilatkozat visszavonásig – a hírlevélről való leiratkozásig - érvényes. 
 
 
 
Cegléd, 2021 ... ……………………………… 
 

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

          törvényes képviselői jogot gyakorló aláírása 
 
 


