
Adatvédelmi Tájékoztatás  

(fénykép, hang- és videofelvétel készítéséről, megjelentetéséről) 

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/279 Rendelete (továbbiakban GDPRR), valamint az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.) 

alapján alulírott László Valéria, mint a Pécsi Illyés Gyula Általános Iskola  tájékoztatom, hogy Pécsi Illyés 

Gyula Általános Iskola (7636 Pécs, Málom-hegyi út 1., illyesiskola@gmail.com, 72/548-010; adatvédelmi 

tisztviselő: dr. Pollák V. Réka jogi referens 72/795-208) ……………………………………………… nevű 

gyermeke vonatkozásában az intézmény által szervezett rendezvényeken (pl.: a munkatervben meghatározott 

nagyrendezvények, népmesepont, Zsályaliget, PécsZoo, JPM Múzeumpedagógiai foglalkozások, Bozsik 

program, Diákolimpia, iskolai rendezésű sportesemények), a külső intézmény által szervezett rendezvényeken 

illetve versenyeken, melyeken a Pécsi Illyés Gyula Általános Iskola tanulói részt vesznek, az intézmény tagjai, 

illetve az általuk felkért személyek fénykép-, hang-, vagy videofelvételt készítsenek. Az iskola jó hírének 

növelése céljából az alábbi önkéntes, konkrét, írásbeli hozzájárulása alapján az adatok rögzítésétől a 

hozzájárulás írásbeli visszavonásáig kezeli és hozza nyilvánosságra az iskola honlapján, facebook oldalán és 

az iskolai/intézményi hirdetőkön: 

 

Tájékoztatom, hogy a hozzájárulását visszavonhatja, mely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés, 

adattovábbítás jogszerűségét.  

 

Tájékoztatom, hogy kezelt adatai vonatkozásában hozzáférést, helyesbítést, törlést, a kezelés korlátozását 

kérheti, illetve tiltakozhat a GDPR rendeletben valamint az Infotv-ben meghatározott esetekben.  

 

Tájékoztatom, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatósághoz (NAIH) fordulhat panasszal.  

 

Tájékoztatom, hogy amennyiben a fenti adatokat nem bocsátja rendelkezésre, illetve hozzájárulását nem adja 

meg úgy a gyermek versenyeredményét nem áll módunkban kezelni és nyilvánosságra hozni. 

 

 

László Valéria 

             igazgató  

 

Folytatás a másik oldalon                     
Hozzájárulás 

  

mailto:illyesiskola@gmail.com


Hozzájáruló nyilatkozat  

 

Alulírott ……………………………………………………………… (szülő neve nyomtatott betűkkel) 

hozzájárulok ahhoz, hogy a szülői felügyeletem alatt álló kiskorú gyermekem 

…………………………………………………… (gyermek neve nyomtatott betűkkel) ………… osztályos 

tanulóról  

a Pécsi Illyés Gyula Általános Iskola területén tanítási időben és tanítási időn kívül, a Pécsi Illyés Gyula 

Általános Iskola által szervezett rendezvényeken, illetve külső helyszíneken, külső intézmény által szervezett 

rendezvényeken illetve versenyeken, melyeken a Pécsi Illyés Gyula Általános Iskola tanulói részt vesznek, az 

intézmény tagjai, illetve az általuk felkért személyek fénykép-, hang-, vagy videofelvételt készítsenek. 

Engedélyezem továbbá a felvételek utólagos szerkesztését, módosítását mindaddig, amíg ezek a 

tevékenységek bizonyíthatóan nem rosszindulatúak, és a tanuló számára nyilvánvalóan anyagi vagy erkölcsi 

hátrányt nem okoznak az eredeti felvételhez képest. 

A felvételt a tanuló és a Pécsi Illyés Gyula Általános Iskola egyaránt felhasználhatja – nem kereskedelmi 

céllal.  

Hozzájárulok a fényképek, illetve hang- és videofelvételek a Pécsi Illyés Gyula Általános Iskola nyilvánosan 

elérhető internetes oldalára történő feltöltéséhez (honlap, facebook), továbbá a Pécsi Illyés Gyula Általános 

Iskola népszerűsítésével kapcsolatos elektronikus, nyomtatott és egyéb tájékoztató anyagokban történő 

felhasználásához, valamint ennek során a felvételek, mint személyes adatok kezeléséhez és tárolásához. 

Tudomásul veszem, hogy a Pécsi Illyés Gyula Általános Iskola az adatkezelő. A kezelt adatok az eseményeken 

készült fényképek, hang- és videofelvételek, az adatkezelés célja az adatkezelő elektronikus, nyomtatott és 

egyéb úton történő promóciója, valamint az iskolai események archívumban történő dokumentálása. 

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a jelen nyilatkozatban meghatározott céloktól eltérő célokra 

nem használja, illetve nem használhatja fel. Az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat 

törléséig, a tanuló iskolai tanulói jogviszonyának befejezéséig, illetve visszavonásig tart. 

Minden olyan esetben, ha a felvételeket a Pécsi Illyés Gyula Általános Iskola az eredeti adatfelvétel céljától 

eltérő célra kívánja felhasználni, erről a szülőt tájékoztatja, és ehhez előzetes kifejezett hozzájárulását 

megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználását megtiltsa. 

A digitális negatívok, másolatok és a sokszorosítással létrejött felvételek az iskola tulajdonát képezi, a szerzői 

jogok az iskolát illetik. 

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény 5.§ (1) bekezdésének a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. 

Hozzájárulásomat annak kifejezett és írásbeli visszavonásáig adom meg.  

 

Kijelentem, hogy jelen tájékoztatás és nyilatkozat egy példányát átvettem. 

 

 

Pécs, 20….év. ………………hó……………napján. 

 

……………………………………………... 

        törvényes képviselő  aláírása   

 

Előttünk mint tanúk előtt: 

 

---------------------------------------------------(aláírás) ----------------------------------------------------------(aláírás) 

---------------------------------------------------(név)  ----------------------------------------------------------(név) 

---------------------------------------------------(cím) ----------------------------------------------------------(cím) 


