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ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 

   
I.      Alulírott1 (érintett tanuló): …………………………………………………...………….. 

hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Diáksport Szövetség (székhely: 1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 17., 
képviseli: dr. Erdős Dániel ügyvezető igazgató), mint a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (NETFIT®) 
működtetője, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 44/B. §-ban meghatározott feladatainak 
teljesítéséhez az első adatfelvételtől számított tíz évig a jelen adatkezelési nyilatkozatban meghatározott alábbi 
személyes és különleges adataimat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény, a 679/2016/EU számú Általános Adatvédelmi Rendelet („GDPR”), valamint az Adatvédelmi 
és Adatbiztonsági Szabályzata (www.mdsz.hu/adatvedelem/) alapján, névhez kötötten kezelje: 

 
Mérési azonosító:………………………………………………….…………………………………………….………… …. 

Születési hely és idő:.……………………………………………………………………………..…………………………  

Az egészségi állapotomra vonatkozó különleges adataim közül hozzájárulok, hogy a Magyar Diáksport Szövetség 
a testösszetételemre és tápláltsági állapotomra vonatkozó adatokat (testtömeg, testmagasság, BMI index, 
testzsírszázalék, illetve érintettség esetén haskörfogat), továbbá az aerobkapacitásomra és a vázizomzatom 
fittségére vonatkozó mérések és tesztek eredményeit a fentiek szerint kezelje.  

Kijelentem, hogy a Magyar Diáksport Szövetség Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatát megismertem, az 
abban foglaltakat megértettem és elfogadom, hozzájárulásomat önkéntesen adom meg. A jelen nyilatkozatban 
foglaltakat megértettem, tudomásul vettem és aláírásommal hitelesítem. 

 

Kelt: ………………………., ………………………… 
 

……………………………………………………………………….. 
(érintett tanuló aláírása) 

 

II.     Alulírott2………..………………………………………………………………...………. 

mint  a  fent  nyilatkozatot  tevő  tanuló  törvényes  képviselője  kijelentem,  hogy  a  nyilatkozatban  foglaltakat 
megértettem, azokat tudomásul vettem, ahhoz jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulásomat adom. 

Kelt: ………………………., ……………………….. 

……………………………………………………………………….. 
(törvényes képviselő aláírása) 

 
 

 
TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATHOZ 

 

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat kitöltése nem kötelező!  
Jelen nyilatkozat célja a mérést végző pedagógus adminisztrációs munkájának segítése. 
Jelen hozzájáruló nyilatkozat hiányában a NETFIT® mérések során felvett adatok kezelése név nélkül, 
mérési azonosítóval történik, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltak szerint. 
. 

 
 
 

 

1 A 18. életévét betöltött érintett tanuló hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes 

képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. A 18. életévét be nem töltött 

kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez az adatkezelési nyilatkozat 

második részének, a törvényes képviselő hozzájáruló nyilatkozatának kitöltése és aláírása is szükséges. 
2 A 18. életévét be nem töltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez 

az adatkezelési nyilatkozat második részének, a törvényes képviselő hozzájáruló nyilatkozatának kitöltése 

és aláírása is szükséges. A 18. életévét már betöltött érintett tanuló esetében a törvényes képviselő a 

hozzájáruló nyilatkozatot kitöltheti. 

http://www.mdsz.hu/adatvedelem/

