
A Kulcsi Fekete István Általános Iskola adatkezelési tájékoztatója 

kép-, és/vagy hangfelvételek, készítésével és felhasználásával összefüggő adatkezeléssel 

kapcsolatban 

 

1. Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei  

Kulcsi Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (a továbbiakban: Iskola)  

Cím 2458 Kulcs, Kossuth u. 75.  

Telefon: 06-25-252-062 

E-mail cím: iskola@altisk-kulcs.edu.hu  

Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: Csiákné Varga Brigitta, e-mail címe: 

fialtisk2@gmail.com; telefonszáma: 06-25-252-062 

 

2. Az adatkezelés célja  

Az adatkezelés célja egyfelől az, hogy az Iskola az általa szervezett rendezvényeket és egyéb 

programokat népszerűsítse és megismertesse az érdeklődőkkel. Másfelől az elkészült képfelvételek, 

hangfelvételek fontos eszközül szolgálnak az Iskola történetének, a tanulók itt eltöltött éveinek 

dokumentálásához, melyek alapul szolgálhatnak a későbbi megemlékezéseknek. 

 

3. Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés a 16 év feletti érintett, illetve 16 év alatti tanuló törvényes képviselőjének önkéntes 

hozzájárulásán (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a/ pontja,) alapul. 

A hozzájárulás megadása nem kötelező, és a hozzájárulás bármikor visszavonható, mely azonban nem 

érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás az Iskola bármely hivatalos 

elérhetőségén tett nyilatkozattal vonható vissza. 

 

4. A kezelt adatok köre  

Az Iskola a fenti célból kezeli az érintett alkalmazottról, tanulóról készült kép-, és/vagy hangfelvételt, 

továbbá a felvételen szereplő egyéb, személyes adatnak minősülő információkat. 

 

5. Adattovábbítások  

 
 

 Az Iskola a felvételeket csak az érintett, illetve törvényes képviselőjének hozzájárulása 

birtokában, vagy jogszabályi előírás folytán továbbítja harmadik személyeknek.;  

Amennyiben a hozzájárulás kiterjed az Iskola közösségi média felületein (pl. Facebook, Instagram, 

Youtube) történő közzétételre, úgy az adatkezelést e közösségi média platformok – mint az Iskolával 

közös adatkezelők - által megállapított adatkezelési szabályok is jellemzik. 



Az Iskola a nyomtatott megjelenési felületein (pl. évkönyv), vagy honlapján abban az esetben hozza 

nyilvánosságra, illetve a sajtónak abban az esetben továbbítja a felvételt, ha arra a hozzájárulás kiterjed. 

 

6./  Adatfeldolgozók 

 

Az Iskola a https://kulcsiskola.hu/ honlapjának üzemeltetéséhez a MéDiaNet IT Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 1.) tárhelyszolgáltatását veszi igénybe. 

7. Az adatok tárolási ideje  

 

Az adatokat az adatkezelési cél megvalósulásáig, de legkésőbb a felhasználáshoz adott hozzájárulás 

visszavonásáig kezeli az Iskola. 

 

8. Érintetti jogok 

 

Az érintett – illetve helyette és nevében törvényes képviselője - által az alábbi jogok gyakorlása iránt 

előterjesztett kérelmet az Iskola a beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesíti, mely határidő 

alapos indokkal két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az okok 

megjelölésével az Iskola a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. 

 

 Tájékoztatás 

Az érintett jogosult arra, hogy az Iskolától tájékoztatást kérjen arról, hogy személyes 

adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, úgy jogosult megismerni azt, hogy 

az Iskola milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból, 

mennyi ideig kezeli, azok mely forrásból származnak; továbbá, hogy az Iskola kinek, 

mikor, mi alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek 

továbbította a személyes adatait. 

 Hozzáférés, 

adathordozhatóság 

Az Iskola az érintett részére biztosítja személyes adatokhoz való hozzáférést, ennek 

keretében a személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére egy 

alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív 

költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel a további másolatokért.  

Az adathordozhatósághoz való jog alapján az érintett kérheti, hogy a személyes 

adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, 

továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, 

vagy arra, hogy a továbbítást az Iskola megtegye az érintett kérésére. 

 

https://kulcsiskola.hu/



