HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT ÉS TÁJÉKOZTATÁS
ÓVODAI ESEMÉNYEKEN TÖRTÉNŐ FÉNYKÉPEK KÉSZÍTÉSÉHEZÉS
FELHASZNÁLÁSÁHOZ
A gyerekekről rendezvények során készített fényképek készítésével és nyilvánosságra
hozatalával kapcsolatos elvárásokról a magyar hatóság külön közleményt adott ki, mely
szerint a gyermekekről készült felvételek személyes adatnak minősülnek, ezért kezelésükhöz
szükséges az adatalany illetve törvényes képviselőjének felhatalmazása (14 év alatti gyermek
esetében a szülőjogosult a hozzájárulás megadására).
Különélő vagy elvált szülők esetében csak az a szülő adhat érvényes adatkezelési
nyilatkozatot, aki a szülői felügyeleti jogok gyakorlására jogosult – a nevelési, oktatási
intézménynek azonban nem feladata, hogy ezt a kérdést mélységében vizsgálja, el kell
fogadnia az erről szóló szülői tájékoztatást azzal, hogy vita esetén az ellentmondást az erre
jogosult hatóságnak (gyámhatóság, bíróság) kell feloldania.
***********
Hozzájárulok, hogy a …………………………. (intézmény neve)(továbbiakban:Óvoda) mint
adatkezelő a gyermeke(i)mről az óvodai eseményeken fényképfelvételeket készítsen és azokat
a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje, felhasználja.
Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatom alapján az Óvoda a gyermekemről készült
fényképeket a hozzájáruló nyilatkozatomban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig
kezelheti.
Adatkezelés célja: az Óvodával nevelési jogviszonyban álló gyermekek óvodai életének
megörökítése, dokumentálása.
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás
személyes adatok meghatározott céljából kezeléséhez.
Az adattárolás határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig.
Az adatkezelés címzettjei:Az Óvoda adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt
vevő közreműködői és munkavállalói feladatuk, illetve munkakörük által indokolt mértékben
– titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az óvodai eseményeken készült
fényképfelvételeket megismerni.
Az Óvoda személyes adatot csak jogszabályban meghatározott feltételekkel és garanciákkal
továbbíthat.
Önnek, mint az Óvodánál személyes adatok kezelésében érintett gyermek felett szülői
felügyeletet gyakorló személynek joga van
a) kérelmezni az Óvodánktól a gyermekére és Önre vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést,
b) a gyermeke és az Ön személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy
zárolását,

c) jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén gyermekének és Önnek joga
van az adathordozhatósághoz, továbbá
d) tiltakozhat a gyermeke és az Ön személyes adatainak kezelése ellen, illetve
e) Önnek joga van az adatkezelési hozzájárulását bármely időpontban ingyenesen
visszavonni. A visszavonás nem érinti – a hozzájárulás visszavonása előtt –
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A visszavonást Ön postai vagy elektronikus
úton is kezdeményezheti a ………. e-mail címen.
f) Önnek joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400,
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Amennyiben Ön
külföldi állampolgár, úgy a szokásos tartózkodási helye, illetve munkahelye szerinti
felügyeleti hatóságnál is panaszt tehet.
g) Jogai megsértése miatt Ön bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár
el. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön
választása szerint – az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt
is megindítható.
Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával
- egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében -keresse fel az
Óvodát is vagy az Óvoda adatvédelmi tisztviselőjét:
neve:

Dr. Mezősi Tímea

címe:

1201 Budapest XX., Kossuth Lajos tér 1.

elérhetősége: adatvedelem@pesterzsebet.hu
További információkaz általános adatkezelési tájékoztatóban olvashatóak, amely az
Óvoda honlapján és hirdetőtábláján található. Az adatkezelési tájékoztató közvetlen linkje:
…………………………………….
***********
A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes
személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 rendelete (GDPR),valamint az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).
A fenti tájékoztatást megértettem, tudomásul veszem és kijelentem, hogy a jelen
dokumentumban megjelölt célú és időtartamú adatkezeléséhez önkéntesen, minden
külső befolyás nélkül járulok hozzá.
…………………………………., 201…, ……………….. hó ……….
…………………………………………..
(név, aláírás)

