
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Tisztelt Szülő! 

 

A Ránki György Alapfokú Művészeti Iskola az Ön írásbeli hozzájárulása esetén a gyermekéről 

dokumentálási és archiválási célból fényképfelvételt, videofelvételt készít a http://ranki.hu/tanev-info-

2020-2021/ linken közzétett iskolai eseményekről. Az intézmény az általa készített fénykép- és 

videofelvételek közül kiválogatja azokat, amelyek alkalmasak arra, hogy az intézmény eseményeit, 

életét, sikereit, eredményeit bemutassa, és színvonalasan ábrázolja. Ezeket közzéteszi a www.ranki.hu 

honlapon és a Ránki György Alapfokú Művészeti Iskola hivatalos facebook oldalán. 

 

Ezeket a kiválogatott felvételeket az intézmény ötven évig tárolja fizikai és logikai védelemmel őrizve 

abból a célból, hogy az iskola életét hosszú távon dokumentálhassa, a fejlődést, az iskola kiemelkedő 

eseményeit, eredményeit, büszkeségeit megörökíthesse és patinás eseményeken – a szülők vagy a 

nagykorúvá vált érintettek külön hozzájárulása esetén – szélesebb közönség számra bemutathassa. 

 

Az alábbi adatkezelési tájékoztatóban arról értesíti Önt az iskola, hogy a gyermekének a személyes 

adatát – 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 – hogyan kívánja felhasználni az Ön írásbeli hozzájárulása esetén:  

 

1. Adatkezelő adatai, elérhetősége: 

Megnevezés: Ránki György Alapfokú Művészeti Iskola 

Székhelye: 2300-Ráckeve Kossuth L. u. 16. 

Elektronikus levélcím: titkarsag@ranki.hu 

Telefon:  +36-30-3523-140 

2. Adatvédelmi tisztviselő:  

név: dr. Gyürki-Thomann Anikó 

Cím: 2310 Szigetszentmiklós, ÁTI-Sziget Ipari Park 1/A. 

Elektronikus levélcím: aniko.gyurki-thomann@kk.gov.hu 

3. Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és 8. cikk (1) bekezdése, 

valamint a Ptk. 2:43. § e) pont és 2:14. § alapján a kiskorú szülői felügyeleti jogot gyakorló törvényes 

képviselőjének adatkezelési tájékoztatáson alapuló írásbeli hozzájárulása szükséges a jogszerű 

adatkezeléshez. 

4. A kezelt adatok köre: fénykép- és videofelvételek. 

Az adatkezelés célja: a linken megismerhető iskolai események és tevékenységek dokumentálása, 

hosszabb távú archiválása. Az intézmény az általa készített fénykép- és videofelvételek közül 

kiválogatja azokat, amelyek alkalmasak arra, hogy az intézmény eseményeit, életét, sikereit, 

eredményeit bemutassa, és színvonalasan ábrázolja, ezeket közzéteszi egy tanév időtartama alatt a 

www.ranki.hu honlapon és a Ránki György Alapfokú Művészeti Iskola hivatalos facebook oldalán. 

Ezeket a kiválogatott felvételeket az intézmény ötven évig tárolja fizikai és logikai védelemmel őrizve 

abból a célból, hogy az iskola életét hosszú távon dokumentálhassa, a fejlődést, az iskola kiemelkedő 

eseményeit, eredményeit, büszkeségeit megörökíthesse és patinás eseményeken – a szülők vagy a 

nagykorúvá vált érintettek külön hozzájárulása esetén – szélesebb közönség számra bemutathassa. 

5. Az adatkezelés időtartama:  

A felvételeket az intézmény a www.ranki.hu honlapon és a Ránki György Alapfokú Művészeti Iskola 

hivatalos facebook oldalán egy évig teszi közzé.  

Ezeket a kiválogatott felvételeket az intézmény ötven évig őrzi meg, ezt követően az adatok 

megsemmisítésre kerülnek. Az intézmény a személyes adatokat egy vírusvédelemmel és jelszóval védett 

számítógépen őrzi 

6. Az adatokhoz való hozzáférés: az intézményvezető, az intézményvezető-helyettes és a könyv-

és kottatáros fér hozzá a számítógépen tárolt felvételekhez. 

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 a Intézménytől 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 a Intézmény 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. 

8. Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak a gyakorlása iránti kérelmet az Intézmény 

igazgatójánál személyesen, az adatkezelő székhelyén, postai úton vagy elektronikusan az 1. pontban 

megadott elektronikus levélcímen kérheti. 

 

A Intézmény igazgatója a kérelmet 30 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: 1363 Budapest, Pf.: 9.  

Cím: 1055  Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

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. 
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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) pontjának1  az előírásait és az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat figyelembe 

véve a gyermekem személyes adatának az alábbi módon történő kezeléséhez a hozzájárulásomat 

adom / nem adom hozzájárulásomat2 

 

- fényképfelvétel/videofelvétel készítése az intézmény adott tanévre vonatkozó Munkatervében 

rögzített és a www. ranki.hu oldalon megismerhető eseményeken az adatkezelési tájékoztatóban 

meghatározottak szerint, 

 

a gyermekem személyes adatának az alábbi módon történő kezeléséhez a hozzájárulásomat 

adom / nem adom hozzájárulásomat3 

 

fényképfelvétel/videofelvétel közzététele a www. ranki.hu honlapon és a Ránki György 

Alapfokú Művészeti Iskola hivatalos facebook közösségi oldalon az adatkezelési tájékoztatóban 

meghatározottak szerint. 

 

a gyermekem személyes adatának az alábbi módon történő kezeléséhez a hozzájárulásomat 

adom / nem adom hozzájárulásomat4 

 

fényképfelvételt/videofelvételt 50 évig megőrizze az intézmény. 

 

 

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 adatok körét, az adatkezelés feltételeit, továbbá a jogorvoslati 

lehetőségeimet részletesen tárgyaló Adatkezelési Tájékoztató tartalmát az adatkezelés megkezdését 

megelőzően megismertem. 

 

Dátum: 

 

 

 szülői felügyeleti jogot gyakorló szülői felügyeleti jogot gyakorló 

                   aláírás                                                                       aláírás 

 

 

 

 
                                                           nagykorú növendék esetén 

                                                                     a növendék aláírása 

 

                                                 
1 A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike 

teljesül: 

a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;” 
2 A megfelelő szöveg aláhúzandó! 
3 A megfelelő szöveg aláhúzandó! 
4 A megfelelő szöveg aláhúzandó! 
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