ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Érintett!
A Ránki György Alapfokú Művészeti Iskola a 2020. március 5-én megszervezésre kerülő VII.
Ráckevei Népdaléneklési Versenyre jelentkezett tanulók, valamint a felkészítő tanárok személyes
adatait – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és
az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR) előírásainak
betartásával – az alábbiak szerint használja fel:
1.
Adatkezelő adatai, elérhetősége:
Megnevezése: Ránki György Alapfokú Művészeti Iskola
Székhelye: 2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 16.
Elektronikus levélcím: titkarsag@ranki.hu
Telefon: 06 24 385 113
Adatvédelmi tisztviselő:
név: dr. Gyürki-Thomann Anikó
Cím: 2310 Szigetszentmiklós, ÁTI-Sziget Ipari Park 1/A.
Elektronikus levélcím: aniko.gyurki-thomann@kk.gov.hu
2.
Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont alapján a szülői felügyeleti
jog gyakorlójának – adatkezelési tájékoztatáson alapuló - írásbeli hozzájárulása esetén kezelhető
gyermeke személyes adata, valamint a felkészítő pedagógus - adatkezelési tájékoztatáson alapuló írásbeli hozzájárulása esetén kezelhető a személyes adata.
3.
A kezelt adatok köre:
3.1. gyermek neve, születési éve fényképe, a köznevelési intézmény megnevezése, ahol tanulói
jogviszonyban áll a gyermek,
3.2. felkészítő pedagógus neve, valamint azon köznevelési intézmény megnevezése, ahol
foglalkoztatják.
4.
Az adatkezelés célja: A 2020. március 5-én megszervezésre kerülő VII. Ráckevei
Népdaléneklési Versenyen az …. helyezést elért tanulók, valamint az őket felkészítő pedagógusok
név szerinti ismertetése és munkájuk elismerése az eredményhirdetés alkalmával, valamint
közzététele a www.ranki. hu weblapon és a ráckevei újságban.
Az esemény megnyitóján, valamint az eredményhirdetéskor a tanulókról, valamint a pedagógusokról
fénykép- és videofelvétel készül. A felvételek közül azok, azon részek, amelyek kifejezően
ábrázolják a tanulók és a pedagógusok sikereit, az esemény hangulatát, a siker érdekében tett
erőfeszítéseket, a www.ranki.hu weblapon, iskolánk facebook oldalán és a ráckevei újságban
közzétételre kerül. A közzététellel a fényképek bárki által megismerhetőek lesznek.
A ráckevei önkormányzati lapban és a Ránki György AMI köznevelési intézmény tanulóiról szintén
jelennek meg fényképek.
5.
Az adatkezelés időtartama:
A fényképeket és a videofelvételt az iskola 10 évig kívánja megőrizni elektronikusan. Az
elektronikusan tárolt felvételekhez az intézmény megbízott vezetője és a webhely szerkesztője fér
hozzá. A számítógépek, ahol az adatok elmentésre kerülnek, jelszóval védettek.
A felvételek megőrzésével az iskola dokumentálni szeretné az iskolai eseményeket.
A honlapon a felvételek 1 évig lesznek elérhetőek.
6.
Az adatokhoz való hozzáférés: A honlapon, iskolánk facebook oldalán és a helyi újságban
közzétett fényképek és nevek bárki által hozzáférhetővé válnak.
A faliújságon közzétett neveket a köznevelési intézményben megjelenő személyek tekinthetik meg.
A versenyre jelentkezés Google űrlapon történik. A Google termékek adatkezelési tájékoztatója a
https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=hu oldalon tekinthető meg. A Google
termékek használatával külföldi adattovábbítás történhet és az iskola hatóköréből kikerülnek a
jelentkezési lapon megadott személyes adatok. Kérem, olvassák el figyelmesen a Google termékek
adatkezelési tájékoztatóját!
7.
Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett joga: A GDPR 13. cikk (2) bekezdés alapján:

7.1. A tájékoztatás kéréséhez való jog: Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken
keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől arról, hogy a) mely személyes adatait,
b) milyen jogalapon, c) milyen adatkezelési cél teljesítése érdekében, d) milyen forrásból, e)
mennyi ideig kezeli, f) kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz
biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. Az érintett kérelmét
legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségen teljesíteni kell.
7.2.
A helyesbítéshez való jog: Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken
keresztül írásban kérheti, hogy az adatkezelő módosítsa a rá vonatkozó pontatlan személyes adatát,
kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.
7.3.
A törléshez való jog: Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül
írásban kérheti a személyes adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés közérdekből valósul
meg, jogszabályon alapul, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez
vagy véleménynyilvánítás szabadságához, tájékozódáshoz való jog gyakorlásához szükséges.
7.4.
Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog: Az érintett az 1. pontban megadott
elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a) az
érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, b) az érintett vitatja az adatok pontosságát, c) az
adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának
a korlátozását, d) az adatkezelőnek már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés
céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényei érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy
védelméhez. Az adatkezelés korlátozása az a) pontban foglalt esetben arra az időtartamra szól,
amíg az adatkezelő megállapítja, hogy az adatkezelés jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az
érintett jogos indokaival szemben. A b) -d) pontban foglalt esetben a korlátozás a kérelemben
foglaltak szerinti ellenőrzés lefolytatásáig tart.
7.5.
A tiltakozáshoz való jog: Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül
írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az adatkezelő a személyes adatot közérdekű vagy
közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához, közvetlen
üzletszerzés érdekében vagy tudományos, történelmi kutatás és statisztikai célból kezelné.
8. Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak a gyakorlása iránti kérelmet az adatkezelőnél
személyesen, az adatkezelő székhelyén, postai úton vagy elektronikusan az elektronikus
levélcímén kérheti.
Az adatkezelő intézményvezetője a kérelmet 25 napon belül megvizsgálja, és döntéséről a kérelmezőt
írásban tájékoztatja.
Az érintett a jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
web oldala: https://www.naih.hu
A jogérvényesítés módjára az Infotv. 22-23. §-a, valamint az 52-58. §-a vonatkozik.

ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS
Kijelentem, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló (a továbbiakban: GDPR) Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelet 6.
cikk (1) bekezdés a) pontjának előírásait és az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat figyelembe
véve a személyes adataim / gyermekem: ……………………………………………………..
személyes adatai kezeléséhez az alábbiak szerint
hozzájárulásomat adom / nem adom hozzájárulásom :
a) fénykép-, videofelvétel készítése,
b) fénykép- és videofelvétel közzététele a www.ranki.hu weblapon, iskolánk facebook oldalán és
a ráckevei újságban,
c) Arany, ezüst és bronz minősítés, valamint Különdíj helyezés elérése esetén a tanuló neve,
iskolája közzététele honlapon, és a ráckevei újságban,
d) bármely köznevelési intézménnyel foglalkoztatotti jogviszonyban álló pedagógus nevének
közzététele a honlapon, és a helyi újságban, ha a felkészített tanuló helyezést ér el.
A hozzájárulás megadása előtt tudomásul veszem, hogy hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, a
hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti
adatkezelés jogszerűségét.
Kijelentem, hogy a kezelt személyes adataim /gyermekem kezelt személyes adatai körét, az
adatkezelés feltételeit, továbbá a jogorvoslati lehetőségeket részletesen tárgyaló adatkezelési
tájékoztató tartalmát az adatkezelési hozzájárulás megadását megelőzően megismertem.
Dátum:
érintett1 aláírása
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amennyiben az érintett kiskorú (tanuló), akkor a szülői felügyeleti jogot gyakorlók aláírása szükséges

