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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ  
Iskolai eseményen készült fénykép, hang-és videókép készítéséhez és felhasználásához kapcsolódóan  

  

1. Adatkezelő megnevezése: 

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 

9081 Győrújbarát, Veres Péter u 98. 

OM azonosító: 030592 

Honlap: http://baratisuli.hu 

E-mail: iskola@baratisuli.hu 

Az Adatkezelő képviselője: Gaál Gabriella intézményvezető 

Adatvédelmi tisztviselő neve: Mersich-Pokker Patrícia; patricia.mersich-pokker@kk.gov.hu 

2. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre : 

Adatkör  Cél  

Érintett tanulóról készült fénykép, hang- vagy 

videófelvétel 

Fénykép, hang -és videófelvétel készítése, 

felhasználása, nyilvánosságra hozatala az iskola 

eseményeinek és pedagógiai munkájának a 

másokkal történő megismertetése céljából.  

3. Az adatkezelés jogalapja: 

Az általános adatvédelmi rendelet (Az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete; a 

továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy 

több konkrét célból történő kezeléséhez. A GDPR 8. cikk (1) bekezdése szerint a 16. életévét be nem töltött gyermek 

esetén, a gyermek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek 

feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.  

4. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:  

Az Adatkezelő megfelelő indok esetén a felvételt az iskoláról tudósítást készítő helyi vagy országos médiumok részére, 

illetve az iskolát érintő egyéb támogatások és pályázatok megvalósítása során a koordináló szervezet, a Támogató, 

valamint az illetékes Közreműködő Szervezet részére továbbíthatja. 

5. A személyes adat tárolásának ideje: 

Az Adatkezelő a felvételeket a tanulói jogviszony idejére, illetve a hozzájárulás visszavonásáig őrzi meg.  

6. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:  

6.1. A tájékoztatás kéréséhez való jog  

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől 

arról, hogy mely személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, meddig kezeli, 

kinek, mikor, mely személyes adatokhoz biztosított hozzáférést, vagy kinek továbbította a személyes adatait. Az 

érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségen teljesíteni kell. 

6.2. A helyesbítéshez való jog  

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa 

a rá vonatkozó pontatlan személyes adatát, kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését. A hozzájárulás 

visszavonásának joga. 

6.3. A törléshez való jog  

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a személyes adatainak a törlését, kivéve, 

ha az adatkezelés közérdekből valósul meg, jogszabályon alapul, vagy jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez, védelméhez vagy véleménynyilvánítás szabadságához, tájékozódáshoz való jog gyakorlásához 

szükséges.  

6.4. Tiltakozáshoz való jog  

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az 

Adatkezelő személyes adatot közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához, közvetlen üzletszerzés érdekében vagy tudományos, történelmi kutatás és statisztikai célból kezelné.  

6.5. Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog:  

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy az adatkezelő korlátozza az 
adatkezelést, ha a) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, b) az érintett vitatja az adatok pontosságát, c) az 
adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának a korlátozását, d) 
az adatkezelőnek már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi 
igényei érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy védelméhez. Az adatkezelés korlátozása az a) pontban foglalt 
esetben arra az időtartamra szól, amíg az adatkezelő megállapítja, hogy az adatkezelés jogos indokai elsőbbséget 
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élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. A b)-d) pontban foglalt esetben a korlátozás a kérelemben foglaltak 
szerinti ellenőrzés lefolytatásáig tart.  

7. Érintetti jogok gyakorlása: 

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak a gyakorlása iránti kérelmet az intézményvezetőnél személyesen, 
az adatkezelő székhelyén, postai úton vagy elektronikusan az 1. pontban megadott elektronikus levélcímen kérheti.  

8. Jogorvoslathoz való jog: 

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő a személyes adatai kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi 

követelményeket, akkor panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), 

illetőleg bírósághoz fordulhat. 

NAIH elérhetősége: 

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf.9.  

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu  
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