
AZ ESEMÉNYEN FOTÓ/VIDEÓ KÉSZÜL! 
 

Adatkezelési tájékoztató  

Rendezvény során készítendő kép, valamint kép-és hangfelvétel 

elkészítéséhez, felhasználásához 
 

 

1. Az Adatkezelő megnevezése 

 

Név:   Dombóvári József Attila Általános Iskola 

Székhely:   7200 Dombóvár, Fő utca 42-44. 

OM azonosító:  036268 

E-mail cím:  iskola@jozsefa-dombovar.hu 

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Buda-Molnár Veronika e-mail: adatvedelem.tamasitk@gmail.com 

 

2. Az adatkezelés célja, jogalapja, módja, kezelt adatok köre és a tárolás időtartama 

 

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő rendezvényeinek lebonyolítása, a rendezvényen kép- és 

hangfelvételek (a továbbiakban: Felvételek) készítése a résztvevőkről.  

A rendezvény neve:  ………………………………………………………………….. 

A rendezvény időpontja:  ………………………………………………………………….. 

A kezelt adatok köre: név, képmás, hang, további, az eseményekhez és az érintetthez kapcsolódó 

információk. 

Az adatkezelés jogalapja: GDPR (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja 

szerinti hozzájárulás, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (1) bekezdése 

értelmében az érintett hozzájárulása. 

Az adatkezelés időtartama: az adatok felvételétől számított 5 évig. 

Az adatkezelés módja: papír alapon és elektronikusan. 

Az elkészült felvételek a következő felületeken kerülnek közzétételre:  

- iskola honlapja, 

- iskola facebook oldala. 

- Kép - és hangfelvétel készítése- az iskola népszerűsítése és a pályázat előírásai miatt 

készítjük el és használjuk fel a kép- és hangfelvételt, önkéntes hozzájárulás alapján, melyeket 

az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig, legkésőbb azonban a számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvény alapján az EMMI által koordinált pályázat lezárulását követő 8 évig őrzünk. 

 

Önnek lehetősége van úgy dönteni, hogy gyermeke vagy Ön a nem tömeg felvételeken 

semmiképpen ne szerepelhessen, e célból színes, kitűzhető szalagok kerülnek kihelyezésre 

(tömegfelvételen a gyermeke szerepelhet) a rendezvényen. 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az adat kezelését törvény írja elő, úgy azok törlésére a törvényi, 

kötelező adatőrzési határidőn belül lehetőség nincs. 

A nem tömegfelvételek elkészítéséhez kérjük tisztelettel az Ön hozzájárulását, melyet 

megadottnak tekintünk e tájékoztató elolvasását követően, hisz Ön tájékoztatást kapott arról, 

hogy fénykép, videófelvétel rögzítése történik, ennek tudatában lép be az esemény helyszínére. 

Amennyiben Ön nem járul hozzá az adatkezeléshez, úgy az Ön vagy gyermeke ruházatán, 

amennyiben Ön vendég, akkor Önt is beleértve, helyezzen el magán jól láthatóan a rendezvény 

helyszínén kihelyezett szalagból, mely azt üzeni számunkra, hogy Ön nem kíván szerepelni 

egyéniesíthető képeken, videófelvételeken. 

Tájékoztatjuk, hogy az intézmény által szervezett rendezvények, tömegrendezvénynek minősülnek, ahol 

azonban bizonyos esetekben nincs szükség az érintettek hozzájárulására. A Ptk. 2:48. § (2) bekezdése 



szerint nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel 

felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.  

Hozzájárulást arra az esetre kérünk, amennyiben a gyermeke vagy Ön egyéniesíthető felvételen szerepel, 

ehhez Önnek kifejezetten hozzá kell járulnia, ahogy az eseményen készült, egyéniesített fotó 

közzétételéhez és bármilyen felhasználáshoz is. A rendezvényen a jelenlévő szülőről is készülhet 

tömegfelvétel, melyhez a fentiek miatt hozzájárulása nem szükséges. Amennyiben a későbbiekben a 

tanuló, vagy törvényes képviselője úgy dönt, hogy az egyéniesíthető felvételek készítésére adott 

hozzájárulását vissza kívánja vonni, bármikor megteheti az intézmény elektronikus címén vagy 

székhelyén. Felhívjuk figyelmét, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, 

a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Fotók és videók tekintetében az adatkezelés célja, hogy 

a fotók révén az intézmény népszerűsítse magát és rendezvényeit. A kezelt adat az érintett képmása, 

valamint a rendezvénnyel kapcsolatos adatok, az adatkezelés mindig célhoz kötött. 

 

3. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei 

- A tájékoztatás kéréséhez való jog  

- Hozzájárulás visszavonásához való jog 

- Hozzáféréshez való jog 

- Az adatok módosítása (helyesbítése) és törlése  

- Az adatok kezelésének korlátozása 

 

4. Jogorvoslati lehetőségek 

Jogorvoslati igényével forduljon Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez 1. pontban található 

elérhetőségein. Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelő döntésével nem ért egyet 

panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely/Postacím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, elektronikus ügyintézés: 

https://epapir.gov.hu 

Telefon: (+36-1) 391-1400 

Telefax: (+36-1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelő döntésével nem ért egyet – annak 

közlésétől számított 30 napon belül – Ön az Adatkezelővel szemben közvetlenül is fordulhat 

jogorvoslatért az Adatkezelő székhelye szerinti vagy a lakóhelye illetve tartózkodási helye szerinti 

bírósághoz. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 

 

https://epapir.gov.hu/

