
Hozzájáruló nyilatkozat iskolai eseményeken készült fényképek, videófelvételek, 

tablóképek kezeléséhez 

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a 

Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló  

2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján hozzájárulok, hogy a Kecskeméti Bolyai János 

Gimnázium, mint adatkezelő az általam, ezen adatlapon megadott személyes adataimat jelen 

tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje.  

Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult szervezet: 

 

Név:   Kecskeméti Bolyai János Gimnázium 

Cím:  6000 Kecskemét, Irinyi u.49. 

OM:   027945 

E-mail:  titkarsag@kbjg.hu 

Telefon: +36-76-507-523 

Képviselő:  Dr.Harnos István 

Web:  kbjg.hu 

 

Az adatkezelés jogalapja: 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú a természetes személyeknek a 

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: GDPR, 

általános adatvédelmi rendelet) rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti 

hozzájárulás személyes adatok meghatározott céljából történő kezeléséhez.  

A kezelt adatok köre  

Az iskola saját alkalmazottai, tanulóival által készített fénykép és videófelvételek.  

Érintett jogai a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban  

 tájékoztatást kérhet a személyes adatok kezelésének módjáról  

 visszajelzést kérhet arról, hogy a személyes adatok kezelése folyamatban van-e  

 kérheti a személyes adatai indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését, módosítását, a 

hiányos adatok kiegészítését  

 tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen és kérheti a személyes adatai törlését 

(„elfeledtetését”), valamint azok zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével) valamint  

 bíróság előtt jogorvoslattal élhet, továbbá  

 panaszt tehet a felügyelő hatóságnál (https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-

rendje.html), illetve vizsgálatot kezdeményezhet.  

A személyes adatok védelméhez, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok 

megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzésére és ezek elősegítésére jogosult szerv:   

mailto:titkarsag@kbjg.hu


Név:   Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság (NAIH)  

Székhely:   1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.  

Levelezési cím:  Budapest, Pf.: 5.  

Telefon:                      +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410  

E-mail:                        ugyfelszolgalat@naih.hu  

Honlap:   https://www.naih.hu/  

Hozzájárulások  

Alulírott, mint az intézményben tanulói jogviszonyban lévő tanuló vagy a nevelésemben, ill. 

gondozásomban lévő tanuló törvényes képviselője, mint Érintett, hozzájárulásomat adom 

ahhoz, hogy az oktatási intézmény az Érintettről (tanuló) fotó- vagy videófelvételt készítsen.   

  igen  -  nem  

Alulírott, mint az intézményben tanulói jogviszonyban lévő tanuló vagy a nevelésemben, ill. 

gondozásomban lévő tanuló törvényes képviselője, mint Érintett, hozzájárulásomat adom 

ahhoz, hogy az oktatási intézmény az Érintettről (tanuló) készített fotó- vagy videófelvételt az 

intézmény honlapján közzé tegyen.  

  igen  -  nem  

Alulírott, mint az intézményben tanulói jogviszonyban lévő tanuló vagy a nevelésemben, ill. 

gondozásomban lévő tanuló törvényes képviselője, mint Érintett, hozzájárulásomat adom 

ahhoz, hogy az oktatási intézmény az Érintettről (tanuló) készített fotó- vagy videófelvételt az 

intézmény Facebook oldalán közzé tegyen.  

                igen      -    nem 

 

Alulírott, mint az intézményben tanulói jogviszonyban lévő tanuló vagy a nevelésemben, ill. 

gondozásomban lévő tanuló törvényes képviselője, mint Érintett, hozzájárulásomat adom 

ahhoz, hogy az oktatási intézmény az Érintettről (tanuló) készített videófelvételt az intézmény 

Youtube csatornáján közzé tegyen.  

  igen  -  nem  

 

Kelt: 

Kecskemét, ………………………………… 

 

Név:                                                                                              Név: 

Oktatási azonosító: 

 

 

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

                tanuló                                                                                     törvényes képviselő 

https://www.naih.hu/
https://www.naih.hu/

