
ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT (KÉPKÉSZÍTÉSHEZ) 
 

Az Iskolaközpont adatai 
Megnevezése:  Koch Valéria Iskolaközpont 
Képviselője:  Amreinné Pesti Ágnes 
Központi e-mail címe:  iroda@kvi-pecs.hu 
Telefonszáma:  +36 72 514 190, +36 72 518 630 
Postacíme: H-7624 Pécs, Tiborc u. 28/1 

 
Az adatkezelés alapelvei 

Az Iskolaközpont az érintetti jogokat a 2016/679/EU rendelet III. fejezetében foglaltaknak megfelelően biztosítja. Ennek 
megfelelően bármikor tájékoztatást kérhetsz az adatkezelésről (milyen képek és hol kerültek tárolásra, kik férhetnek 
azokhoz hozzá), illetve hozzáférhetsz a kezelt adataidhoz (pl.: másolatot kérhetsz), helyesbítheted is azokat (pl.: ha 
tévesen került megjelölésre a képkészítés helye), továbbá kérheted az adataid (azaz a rólad készült képek) törlését. 

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban jogsértést tapasztalsz végső esetben szülőddel vagy gondviselőddel 
bírósághoz fordulhattok, amely soron kívül jár el az ügyetekben, illetve adatvédelmi hatósági eljárást 
kezdeményezhettek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. A Hatóság elérhetőségeiről a 
következő weboldalon tájékozódhat: www.naih.hu. 

További kérdéseddel fordulj bizalommal az Iskolaközpont adatvédelmi tisztviselőjéhez: 
       e-mail cím: dpo@kvi-pecs.hu 

A kezelt személyes adatok köre, célja, jogalapja és a megőrzésükre vonatkozó határidő 
 

Adatkezelés 
megnevezése 

Személyes 
adatok fajtái 

Adatkezelés célja Jogalapja Megőrzési idő 

Képkészítéssel 
kapcsolatos 
adatkezelés 

Gyermekek/ 
tanulók, 
rendezvényen 
megjelent 
egyéb 
meghívottak és 
hozzátartozók 
arcképmása 

Fotókészítés az 
Iskolaközpont 
belső használatára 

Az érintett kifejezett 
hozzájárulása 

A hozzájárulás 
visszavonásáig  

Képfelvételek 
közösségi 
oldalakon, 
illetve az 
intézmény 
weboldalán 
történő 
nyilvánosságra 
hozatala 

Gyermekek/ 
tanulók, 
rendezvényen 
megjelent 
egyéb 
meghívottak és 
hozzátartozók 
arcképmása 

A közösségi élet 
és a rendezvények 
emlékezetes 
pillanatainak a 
közösségi 
médiában és 
weboldalon 
történő 
közzététele. 

Az érintett kifejezett 
hozzájárulása 

A hozzájárulás 
visszavonásáig. 

Képfelvételek 
évkönyvben 
történő 
megjelenítése 

Gyermekek/ 
tanulók 
arcképmása 

Az intézményi 
élet kiemelt 
eseményeit 
rögzítő 
gyűjtemény 
létrehozása 

Az érinett kifejezett 
hozzájárulása 

A hozzájárulás 
visszavonásáig 

 

Részletesebb tájékoztatás az Iskolaközpont honlapján érhető el: www.kvi-pecs.hu  

  



Azonosításhoz szükséges adatok: 
 

Tanuló 
(nyilatkozattevő) 
Név: 

Születési idő: 

Születési hely: 

Anyja neve: 

 
Nyilatkozatok 

 

Én, mint az Iskolaközpont tanulója nyilatkozom, hogy az adatkezelési tájékoztató tartalmát megismertem és 
tudomásul vettem.   

Képkészítés 
belső 
használatra 

Hozzájárulok az Iskolaközpont munkatervében és az éves 
tevékenységtervben meghatározott Iskolaközponti programok, 
tevékenységek keretében történő képkészítéshez 

 

Képek 
közzététele 

Hozzájárulok, hogy az Iskolaközpont által, rólam jogszerűen készített 
képeket, név nélkül közzé tegye saját hivatalos közösségi oldalán vagy 
weboldalán. 

 

Évkönyvkészítés Hozzájárulok, hogy az Iskolaközpont a rólam készült képeket az 
intézmény évkönyvében megjelenítse.   

 

Kijelentem, hogy a hozzájárulásomat önkéntesen, minden külső befolyástól mentesen teszem. Tudatában vagyok, hogy 
az adott hozzájárulásomat bármikor feltétel és korlátozástól mentesen, indokolás nélkül visszavonhatom. Tisztában 
vagyok vele, hogy hozzájárulásomat általánosságban vagy bizonyos, általam megjelölt képek vonatkozásában is 
visszavonhatom. 

 

 

 .......................................... ,  ................... (év)  .......................  (hó) ...... (nap) 
 

 

 

……..…………………………. 

        Tanuló aláírása 

 


