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Kitűnő tanuló program 2022 

Adatkezelési szabályzat 
  

A Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. (továbbiakban: Szervező) 2022. évben is 
meghirdeti a Kitűnő tanuló programot. A program értelmében a magyarországi általános iskolák kitűnő 
tanulmányi eredményt elért tanulói ingyen megnézhetik a Fővárosi Nagycirkusz és a programhoz 
csatlakozott utazó cirkuszok egy műsorát a szabad helyek függvényében 2022. szeptember 18-ig.  

A Kitűnő tanuló programmal kapcsolatos adatkezelések tekintetében a Szervező minősül 
adatkezelőnek. A Szervező a program során megadott személyes adatokat kizárólag a jelen 
szabályzatban meghatározott célokra kezeli:  

Az adatkezelés célja: a Kitűnő tanuló program lebonyolítása.  

Az adatkezelés jogalapja: a Kitűnő tanuló programban résztvevők önkéntes, konkrét és megfelelő 
tájékoztatáson alapuló, egyértelműen kinyilvánított hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet, 6. 
cikk (1) bekezdés a) pontja).  

A Kitűnő tanuló szülője, gondviselője tudomásul veszi, hogy a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ a 
honlapján elhelyezett regisztrációs felületen (www.fnc.hu/ktregisztracio) történő regisztrálás olyan 
megerősítésnek minősül, mely félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezésüket 
adják az őket érintő személyes adatok kezeléséhez.  

A kezelt személyes adatok köre: név, osztály, iskola, emailcím, a már lezárt tanév bizonyítványának 
fotója.  

Az adatkezelés időtartama: A Kitűnő tanuló program 2022. szeptember 18-ig tart. A személyes adatok 
a Kitűnő tanuló program lezárását követő 45 napon belül törlésre kerülnek.   

A Kitűnő tanuló szülője, gondviselője a regisztrációkor elismeri és elfogadja, hogy a program során 
történő adatkezelés célját megértette. A szervező sem a kitűnő tanuló, sem szülője, gondviselője 
személyes adatait harmadik személynek nem adja tovább, adatfeldolgozót nem alkalmaz.  

A kitűnő tanuló szülője, gondviselője a regisztráció előtt köteles tájékozódni jelen szabályzat 
rendelkezéseiről, a Szervező a tájékozódás elmulasztásából eredő esetleges következményekért 
felelősséget nem vállal.  
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