
TÁJÉKOZTATÓ  

HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ ADATKEZELÉSEKKEL KAPCSOLATBAN 

 

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény előírja az érintettek előzetes 

tájékoztatást az adatkezelést megelőzően, ezért a következő tájékoztatást adjuk az intézmény által folytatott 

hozzájáruláson alapuló adatkezelések kapcsán: 

 

 

Az adatkezelő megnevezése (a továbbiakban: Intézmény): Múzsák Alapfokú Művészeti Iskola, 

székhelye: 2370 Dabas, Kossuth László u. 1. OM azonosító: 201201, képviseli: Kovács Éva intézményvezető, 

telefon: 06 29 361 771, e-mail: muzsamuveszet@gmail.com; titkarsag.muzsak@gmail.com 

 

Adatkezelés kapcsán joga van tájékoztatást kapni az adatkezelés körülményeiről, kérelmezni az 

adatkezelőtől a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének 

korlátozását, tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen.  

- Az adatkezelő a megadott adatok alapján automatikus döntéshozatalt, profilalkotást nem végez. 

- Jogait az adatkezelő megkeresése alapján díjmentesen gyakorolhatja, miután az adatkezelő a rendelkezésre 

álló adatok alapján azonosította Önt. A jogait az intézménynek címezve tudja gyakorolni az intézmény postai, 

vagy e-mail címére eljuttatott kérelmében.  

- Joga van a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtti 

adatkezelés jogszerűségét. 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (továbbiakban: NAIH) bejelentést tehet, továbbá 

akár a lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez is fordulhat. A NAIH elérhetőségei: 1363 Budapest, Pf. 9.,  

+36 (1) 391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu,  www.naih.hu  

 

 

A jelen tájékoztatóhozó kapcsolódó következő táblázatban felsorolt adatkezelések esetén az adatszolgáltatás 

nem előfeltétele jogszabálynak, szerződéskötésnek, a személyes adatok megadása nem kötelező. 

Nyilatkozattételre a 16 év feletti tanuló, vagy törvényes képviselője jogosult. Az adatkezelésekkel kapcsolatos 

további részleteket papír alapon az osztályfőnöktől kérhető, és az intézmény honlapján is elérhető. A 

nyilatkozat bármikor korlátozás nélkül módosítható, visszavonható. 

 

□ Nyilatkozom, hogy az adatkezelési tájékoztatót megismertem, tudomásul veszem, hogy a tájékoztató 

mindenkor hatályos változata elektronikus formában az intézmény honlapján, papír alapon, e-mailben 

az osztályfőnöktől kérhető, jelen nyilatkozatkor papír alapon rendelkezésemre állt. 

 

Kelt ……….……,   ……... év  ………….   hó …. nap 

 

    

    

 ………………………………….. 

 Szülő aláírása 



NYILATKOZAT 

 

Szülő(k) neve**: …………..……………………………………………………… 

 

Tanuló neve**: …………………………………………………………………… 

 

**Az adatszolgáltatás nem előfeltétele jogszabálynak, szerződéskötésnek, a személyes adatok megadása 

kötelező az Ön azonosítása érdekében. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén úgy tekintjük, hogy nem adott 

hozzájárulást a személyes adatok kezeléséhez. 

 

Hozzájárulás 
Kezelt adatok, 

adatkezelés 
Adatkezelés célja 

Adatkezelés 

elmaradásának 

következménye 

Adatkezelés 

ideje 
Címzettek Igen 

(X) 

Nem 

(X) 

  Fényképész által 

készített 

képfelvétel a 

tanulóról 

A tanuló arcképének 

megörökítése 

beállított 

környezetben 

Nem készül 

beállított kép. 

Értékesítést 

követően 

megsemmisítésre 

kerül sor. 

Fényképész 

  Fényképész által 

készített 

csoportkép a 

tanuló 

részvételével 

A tanuló 

megörökítése 

osztálykörnyezetben, 

közösségépítés 

A tanuló nem 

fog szerepelni a 

közös 

felvételen, vagy 

nem lesz 

azonosítható. 

Értékesítést 

követően 

megsemmisítésre 

kerül sor, 

archiválás. 

Fényképész 

  Tanuló 

részvételével 

tablókép készítése 

A tanuló 

megörökítése 

osztálykörnyezetben, 

közösségépítés 

A tanuló nem 

fog szerepelni a 

közös felvételen 

Archiválást 

megelőzően 

üzletben 

elhelyezés 

történik. 

Fényképész, 

helyi 

nyilvánosság 

  Tanulóról felvétel 

készítés a 

házirendben 

meghatározott 

rendezvényen (pl. 

évnyitó) 

Az intézmény 

tevékenységének 

bemutatása. 

A tanuló a 

foglalkozáson 

nem vesz részt, 

vagy nem lesz 

azonosítható. 

1 év (szülői 

jogok 

érvényesítése) 

után 

megsemmisítés, 

archiválás 

Nincs. 

  Tanulóról 

képfelvétel 

készítése 

pályázati anyag 

részeként 

Az intézmény 

pályázaton való 

részvételének 

igazolása. 

A tanuló a 

foglalkozáson 

nem vesz részt, 

vagy nem lesz 

azonosítható. 

A pályázat 

fenntartási 

idejének végéig 

(jellemzően 5 

év). 

Pályázat 

elbírálója, 

ellenőrzésre 

jogosultak. 

  Képfelvétel 

közzététele 

közösségi oldal 

zárt csoportjában 

Az intézmény 

tevékenységének 

bemutatása. 

A tanuló a 

foglalkozáson 

nem vesz részt, 

vagy nem lesz 

azonosítható. 

A közösségi 

oldal 

adatkezelési 

szabályai szerint. 

Közösségi 

oldal zárt 

csoportja. 

  Képfelvétel 

közzététele az 

intézmény 

honalapján, 

közösségi oldalán 

Az intézmény 

tevékenységének 

bemutatása, 

népszerűsítése. 

A tanuló nem 

lesz bemutatva, 

vagy nem lesz 

azonosítható. 

1 év közzététel 

után archiválás 

Intézmény 

honlapja 

(Google 

Drive), 

OneDrive, 

közösségi 

oldala. 

  Tanuló nevének, 

évfolyamának és 

az elért 

eredménynek a 

közzététele (pl. 

verseny, kitűnő 

tanulók) 

Az intézmény 

tevékenységének, 

eredményeinek 

bemutatása. 

A tanuló 

eredménye nem 

lesz bemutatva, 

nem lesz 

azonosítható. 

1 év közzététel 

után archiválás. 

Intézmény 

honlapja, 

helyi média 



  Telefonszám Nkt-

tól eltérő célú 

kezelése (pl. 

fakultatív 

programok, 

évfolyamtalálkozó 

szervezése). 

Telefonszám: 

…………….…… 

A tanuló érdeklődési 

körébe tartozó 

programokról szóló 

értesítése. 

Hiányában 

kizárólag az 

Nkt-ban 

meghatározott 

célra és ideig 

kezeljük 

telefonszámát. 

Hozzájárulás 

visszavonásáig. 

Program 

szervezője 

  E-mail 

elérhetőség (pl. 

fakultatív 

programok, 

évfolyamtalálkozó 

szervezése) E-

mail cím: 

……………….… 

A könnyebb 

elérhetőség, a tanuló 

érdeklődési körébe 

tartozó 

programokról szóló 

értesítés. 

Hiányában nem 

kerül sor e-mail 

elérhetőségének 

kezelésére. 

Hozzájárulás 

visszavonásáig. 

Program 

szervezője 

 

 

 

 

Kelt, ……………….,   ….…... év  ………….   hó …. nap 

 

 

 

 

…………………………………….……………..      ………………………………….. 

Szülő aláírása Szülő aláírása   

   

 

 

 

…………………………………………………… 

 16 év feletti tanuló aláírása 


