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Kiegészítő nyilatkozat 16 év alatti gyermekek 
esetén*  

Ezúton hozzájárulok, hogy gyermekem (neve) 

 ...................................................................... 
a könyvtár által meghirdetett Érd 40 nevű játékban 
részt vegyen. A honlapon található Adatkezelési 
Tájékoztatóban foglaltak értelmében 
engedélyezem, hogy személyes adatai tárolásra 
kerüljenek (név) valamint hozzájárulok, hogy a 
gyermekemről készült képi anyagot (selfi) a játék 
végéig a könyvtár kezelje. 

 

 ...............................................................  

Szülő/Gondviselő aláírása 
 

*Kérjük a játékra való jelentkezést követően 
mielőbb, de legkésőbb 2 héten belül juttassa el 
címünkre postai úton, e-mailben vagy 
személyesen.  
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