
 
Adatkezelési tájékoztató adatfeldolgozó bevonásával, 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 cím: dpo@drbudamolnar.hu 

 

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:  KOSZORÚCSKA 
A rendezvény időpontja:  2023.03.17. 18:00-tól 
A kezelt adatok köre: név, képmás, 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. 

 

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.  

Amennyiben tehát az elkészült fotón az ábrázolás nem egyéniesíthető, nem emel ki egy adott érintettet, vagy azok kisebb csoportját, úgy nem 

szükséges hozzájárulás beszerzése. 

Az érintetteket előzetesen tájékoztatni kell a fenti esetben is, ezért az előzetes tájékoztatási kötelezettségünknek jelen adatkezelési tájékoztatóval 

és a helyszínen, a „Tájékoztatjuk, hogy jelen esemény során kép-és hangfelvétel készül” figyelem-felhívás elhelyezésével teszünk eleget. 

 

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. 
A nem tömegfelvételek esetében Önnek lehetősége van úgy dönteni, hogy Ön vagy gyermeke semmiképpen ne szerepelhessen, e célból színes, 

kitűzhető szalagok kerülnek kihelyezésre a rendezvényen. 

Amennyiben Ön nem járul hozzá az adatkezeléshez, úgy az Ön és / vagy gyermeke ruházatán, helyezzen el jól láthatóan 

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

egyéniesíthető képeken, videófelvételeken. A színes szalag használata a gyermek számára semminemű hátránnyal nem jár. 

A kiskorú gyermek helyett hozzájárulásra a törvényes képviselője, vagy szülője jogosult. Abban az esetben, ha Ön nem rendelkezik a kizárólagos 

szülői felügyeleti joggal és elkülönülten él a gyermek másik szülőjétől, úgy a másik, szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő hozzájárulása is 

szükséges. 

 

3. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás: 

A rendezvényen a kép- és hangfelvételek adatkezelése adatfeldolgozó (külső fotós) bevonásával valósul meg (aláírt adatfeldolgozói 

szerződés alapján). 

Adatfeldolgozó személye: Nyéki Gábor fotós, elérhetősége: info@nyekifoto.hu. 
 

4. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás 

Az adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága 

- Adatkezelő megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket: 

a) amelyek ahhoz szükségesek, hogy az alkalmazás(ok) az általános IT biztonságnak foglaltaknak megfelelően működjön vagy 

működjenek; 

b) biztosítja, hogy a jogosult felhasználók a jogosultsági szintjüknek megfelelően érjék el az alkalmazás funkcióit és az adatokat; 

c) valamint gondoskodik az adatok mentéséről és archiválásról; 

- továbbá betartja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a meghatározott adatvédelmi jogszabályokban foglalt előírások érvényre 

juttatásához szükségesek. A tárolt állományokat az Adatkezelő vírusellenőrzésnek és egyéb biztonsági szűréseknek veti alá. 

- Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az 

adatkezeléssel kapcsolatban a kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt, az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és 

oly módon üzemelteti, hogy a kezelt adat: 

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás); 

b) hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége); 

c) változatlansága igazolható legyen (adatintegritás); 

d) csak az arra jogosult számára legyen hozzáférhető, a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága). 

 

 

mailto:dpo@drbudamolnar.hu


 

 

 

5. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei 
6. A tájékoztatás kéréséhez való jog  

7. Hozzájárulás visszavonásához való jog 

8. Hozzáféréshez való jog 

9. Az adatok módosítása (helyesbítése) és törlése  

10. Az adatok kezelésének korlátozása 

 

6. 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. 
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Alulírott Szülő/ Törvényes képviselő nyilatkozom, hogy gyermekem itt felsorolt személyes adatait az Adatkezelő részére rendelkezésre bocsátom. Az adatok megadásához kapcsolódó 

„Adatkezelési tájékoztató adatfeldolgozó bevonásával készített kép, valamint kép-és hangfelvétel elkészítéséhez, felhasználásához” címmel ellátott dokumentumot és annak 
tartalmát az iskola honlapjáról / gyermekem osztályában kihelyezett papír alapú tájékoztatóból megismertem, annak tartalmát megértettem. 

 

SZÜLŐI NYILATKOZAT első osztályos tanulók fotózásához történő hozzájáruláshoz otthoni (szülői) felhasználásra 

 

Alulírott szülő / törvényes képviselő  ………………………………..………(anyja neve:……………………………., születési hely, 

idő:………………………………………), aláírásommal igazolom, hogy az „Adatkezelési tájékoztató adatfeldolgozó bevonásával készített kép, valamint 

kép-és hangfelvétel elkészítéséhez, felhasználásához”  című adatkezelési tájékoztató tartalmát megismertem. Az abban foglaltakat tudomásul vettem, 

megértettem.  

……………………………….…………………………. nevű ……………. osztályos tanuló gyermekemre vonatkozóan az alábbi nyilatkozatot teszem: 

 

 a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a Ptk. 2:48. § (1) bekezdése alapján hozzájárulok ahhoz, hogy gyermekemről képfelvétel, illetve kép- és 
hangfelvétel készüljön, 

igen*                                   nem* 

 

 a tájékoztatóban foglalt személyes adataimat/gyermekem személyes adatait a tájékoztatóban foglaltak szerint az Adatkezelő kezelje, 
igen*                                   nem* 

 

  a rólam/ gyermekemről készült képfelvétel, illetve kép- és hangfelvétel, illetve a tájékoztatóban foglalt személyes adataim/ gyermekem személyes 
adatait a tájékoztatóban közölt felületeken közzétételre kerüljenek, 

igen*                                   nem* 

Tájékoztatást kaptam arról, hogy a rólam készült képfelvételt, illetve kép- és hangfelvételt és egyéb személyes adataimat az Adatkezelő a tájékoztatóban 

ismertetettektől eltérő egyéb célra nem használja fel.  

*A megfelelő választ kérjük aláhúzással jelölni. 

 

 

 

Kelt: Dombóvár, …………..év …………….. hónap …. nap 

 ……………..………………… Nyilatkozattevő  szülő aláírása 

                                                               Neve nyomtatott betűvel: 


