
 
 

Adatvédelmi tájékoztató az Intézmény által készített kép- és hangfelvételekről, valamint ezek 
megjelenéséről szülők részére 

(19. sz. melléklet) 
 
Adatkezelő megnevezése:  Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola  
Adatkezelő OM azonosítója:  101 603 
Adatkezelő székhelye:   2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 101.  
Adatkezelő e-elérhetősége:  nagykovacsiami@gmail.com 
Adatkezelő képviselője: Gáspár Kornélia igazgató  
Adatvédelmi tisztviselő neve:  Pálné Szabó Ildikó 
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:  adatvedelemnami@gmail.com 

 
Tájékoztatjuk, hogy a Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola, mint adatkezelő a működésével 
összefüggésben (gálaműsorain, tanóráin, évközi koncertjein, községi fellépésein, vizsgaelőadásain 
stb.) fénykép és videofelvételeket készít, amely felvételeken a gyermekek felismerhetőek lehetnek. A 
fényképeket és videófelvételeket az adatkezelő a saját honlapján, youtube csatornáján, Facebook 
oldalán, illetve a helyi újságban és TV-ben (Tájoló; Buda Környéki Televízió), valamint papíralapon és 
elektronikusan székhelyén és telephelyén közzéteszi.  
 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48.  §-a szerint:  
„(1) Képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása 
szükséges. 
(2) Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel 
felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.” 
Lehetőség van az utólagos tiltakozásra is az Intézmény megadott elérhetőségein. 
adatkezelés célja: az Intézmény működése során video- és fényképfelvételek készítése és 
felhasználása 
kezelt adatok köre: a gyermek hang- és képmása, az érintettel kapcsolatba hozható egyéb adatok 
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás és a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48 § (1) bekezdése 
adattárolás határideje: az adott cél megvalósulásáig, illetve a törvényes képviselő törlési kérelméig 
adattárolás módja: elektronikusan és papíralapon 
Tájékoztatást kérhet gyermeke személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti gyermeke személyes 
adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban kötelezően elrendelt adatkezelések kivételével - 
törlését az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Intézmény feltüntetett elérhetőségein. 
A törvényes képviselő panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), és élhet – a lakóhelye vagy tartózkodási 
helye szerint illetékes törvényszéknél is – bírósági jogorvoslati jogával. 
 
Alulírott………………………………………………………………………………….. a fenti tájékoztatást tudomásul 
veszem és gyermekem adatainak ilyen formájú kezeléséhez  

 hozzájárulok.  
 nem járulok hozzá. (megfelelő válasz jelölőnégyzetét kérjük X-szel jelölni) 

 
Gyermekem neve: ………………………………………………… 
 
 
Nagykovácsi, 2020………………………………… 

.......................................................... 
az érintett (ek) aláírása 


