
1  

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ  

a Dr. Török Béla EGYMI tanulói személyes adatainak kezelése vonatkozásában  

 

A jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a Dr. Török Béla EGYMI (a továbbiakban:  

„Intézmény” vagy „adatkezelő”) által végzett adatkezelésre vonatkozóan az Intézménnyel  

tanulói jogviszonyban álló természetes személyeket, illetve törvényes képviselőiket az Intézmény  

által alkalmazott adatkezelési és adatvédelmi elvekről, szabályokról és rendelkezésekről  

tájékoztassa.  

 

A jelen adatkezelési tájékoztató a tanulói jogviszonyban álló természetes személyekkel, illetve  

törvényes képviselőikkel kapcsolatos adatkezelésre vonatkozik.  

 

I. Az adatkezelő  

 

Adatkezelő neve: Dr. Török Béla EGYMI  

Adatkezelő elérhetősége: 1142 Budapest, Rákospatak u.101.  

Adatkezelő honlapja: www.nagyothallo.info.hu  

Adatkezelő OM azonosítója: 038427  

Intézményvezető: Kovács Zsuzsanna  

 

II. Az adatkezelés jogalapja  

 

II.1. Közérdekű feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés  

 

Az Intézmény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényre tekintettel – mint nevelési- 

oktatási tevékenységet folytató intézmény – azon az alapon jogosult a tanuló, illetve a törvényes  

képviselő egyes személyes adatait kezelni, hogy az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához  

szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont).  

 

II.2. Az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése  

 

Az adatkezelő a tanulókat ábrázoló és tömegfelvételnek minősülő kép- és/vagy hangfelvételeket  

azon a jogalapon kezeli, hogy az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez  

szükséges.  

 

Az adatkezelő ezen adatkezelés vonatkozásában az Érdekmérlegelési Tesztet elvégezte, amely a  

jelen tájékoztató 1. sz. mellékletét képezi.  

 

II.3. Az érintett hozzájárulása  

 

Az adatkezelő az érintett hozzájárulása alapján  

a) kezeli a tanulókat ábrázoló, tömegfelvételnek nem minősülő kép- és/vagy  

hangfelvételeket,  

b) hozza nyilvánosságra a tanuló nevét és mindenkori osztályát az osztálynévsor keretében,  

c) hozza nyilvánosságra, illetve továbbítja a tanuló nevét és mindenkori osztályát sikeres  

tanulmányi eredménnyel, versenyen való részvétellel, pályázati indulással vagy az Intézmény  



 közösségi életében végzett tevékenységgel összefüggésben,  

d) továbbítja a tanuló személyes adatait az Intézménnyel kapcsolatban álló tanulmányi-,  

sportversenyek, kulturális rendezvények, és utazások szervezőinek, lebonyolítóinak,  
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e) hozza nyilvánosságra a tanuló által készített szerzői műveket a tanuló neve és mindenkori  

osztálya feltüntetése mellett,  

f) kezeli a tanuló és a szülő email címét.  

 

III. Az adatkezelés célja:  

 

III.1. Közérdekű feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés célja  

 

A közérdekű feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés célja az Intézmény nevelési-oktatási  

feladatának a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezéseinek megfelelő  

teljesítése.  

 

III.2. A jogos érdek érvényesítése jogalapon történő adatkezelés célja  

 

Az Intézmény jogos érdeke érvényesítése jogalapon a tanulókat ábrázoló és tömegfelvételnek  

minősülő kép- és/vagy hangfelvételeket abból a célból kezeli, hogy az Intézmény tanulóit, a  

szülőket és a nyilvánosságot tájékoztathassa az Intézmény rendezvényeiről, eseményeiről,  

közösségi életéről, valamint az Intézménybe járó osztályokról (osztályfényképek, tablók).  

 

III.3. A hozzájárulás jogalapon történő adatkezelés célja  

 

a) Az Intézmény a tanulókat ábrázoló, tömegfelvételnek nem minősülő kép- és/vagy  

hangfelvételeket abból a célból kezeli, hogy az Intézmény tanulóit, rendezvényeit, eseményeit  

megörökítse és az Intézményt, illetve a rendezvényt, eseményt népszerűsítse.  

 

b) Az Intézmény a nyilvánosság tájékoztatása céljából hozza nyilvánosságra az osztályai  

névsorát a honlapján.  

c) Az Intézmény abból a célból hozza nyilvánosságra, illetve továbbítja a tanuló nevét és  

mindenkori osztályát sikeres tanulmányi eredménnyel, versenyen való részvétellel, pályázati  

indulással vagy az Intézmény közösségi életében végzett tevékenységgel összefüggésben,  

hogy az Intézményt népszerűsítse és a nyilvánosságot tájékoztassa.  

 

d) Az Intézmény az adott verseny, rendezvény, illetve utazás megszervezése, lebonyolítása  

céljából továbbítja a tanuló személyes adatait az Intézménnyel kapcsolatban álló tanulmányi- 

, sportversenyek, kulturális rendezvények, és utazások szervezőinek, lebonyolítóinak.  

 

e) Az Intézmény az Intézmény népszerűsítése és a nyilvánosság tájékoztatása céljából hozza  



nyilvánosságra a tanuló által készített szerzői műveket a tanuló neve és mindenkori osztálya  

feltüntetése mellett.  

 

f) Az Intézmény a tanuló és a szülő email címét a tanulóval, illetve a szülővel való  

kapcsolattartás céljából kezeli.  

 

IV. A kezelt adatok köre:  

 

IV.1. Közérdekű feladat végrehajtásához kezelt adatok:  

 

Az Intézmény az Nkt. 41. § (4) bekezdésében rögzítettek szerint a tanuló alábbi adatait tartja  

nyilván:  

3  

a) a gyermek, tanuló neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének,  

tartózkodási helyének címe, társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar állampolgár esetén  

a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat  

megnevezése, száma,  

b) szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma,  

c) a gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok,  

d) a gyermek óvodai jogviszonyával, a tanuló tanulói jogviszonyával kapcsolatos adatok  

da) felvételivel kapcsolatos adatok,  

db) az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul,  

dc) jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok,  

dd) a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok,  

de) kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok,  

df) a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok,  

dg) a gyermek, tanuló oktatási azonosító száma,  

dh) mérési azonosító,  

e) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok:  

ea) a magántanulói jogállással kapcsolatos adatok,  

eb) a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése, vizsgaadatok,  

ec) felnőttoktatás esetében az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatok,  

ed) a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok,  

ee) a tanuló diákigazolványának sorszáma,  

ef) a tankönyvellátással kapcsolatos adatok,  

eg) évfolyamismétlésre vonatkozó adatok,  

eh) a tanulói jogviszony megszűnésének időpontja és oka,  

f) az országos mérés-értékelés adatai.  

g) azt, hogy a tanuló hányadik évfolyamon, mely országban vett részt az Nkt. 9. § (4) bekezdése  

alapján szervezett határon túli kiránduláson.  

 

IV.2. Jogos érdek érvényesítése alapján kezelt adatok  

 

Az Intézmény jogos érdeke érvényesítése jogalapon a tanulókat ábrázoló és tömegfelvételnek  

minősülő kép- és/vagy hangfelvételeket kezeli.  

 

IV.3. Az érintett hozzájárulása alapján kezelt adatok  

 

Az Intézmény az érintett hozzájárulása alapján  



 

a) a tanulókat ábrázoló, tömegfelvételnek nem minősülő kép- és/vagy hangfelvételeket kezeli;  

 

b) a tanuló nevét és mindenkori osztályát az osztálynévsor közzététele érdekében kezeli;  

 

c) a tanuló nevét és mindenkori osztályát sikeres tanulmányi eredménnyel, versenyen való  

részvétellel, pályázati indulással vagy az Intézmény közösségi életében végzett  

tevékenységgel összefüggésben kezeli;  

 

d) továbbítja a tanuló személyes adatait az Intézménnyel kapcsolatban álló tanulmányi-,  

sportversenyek, kulturális rendezvények, és utazások szervezőinek, lebonyolítóinak;  

 

e) hozza nyilvánosságra a tanuló által készített szerzői műveket a tanuló neve és mindenkori  

osztálya feltüntetése mellett;  
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f) a tanuló és a szülő email címét a tanulóval, illetve a szülővel való kapcsolattartás céljából  

kezeli.  

 

V. Adatfeldolgozók, a személyes adatok címzettjei  

 

Az Intézmény az adatkezeléshez adatfeldolgozót nem vesz igénybe.  

 

A közérdekű feladat végrehajtásához történő adatkezelés keretében az Intézmény az Nkt-ban,  

illetve a vonatkozó hatályos jogszabályokban rögzített címzettek részére jogosult adattovábbítást  

végezni.  

 

Az Intézmény a jogos érdeke érvényesítése alapján kezelt, a tanulókat ábrázoló, tömegfelvételnek  

minősülő kép- és/vagy hangfelvételeket bármely harmadik személynek továbbíthatja, valamint  

nyilvánosságra hozhatja.  

 

Az Intézmény az érintett hozzájárulása alapján kezelt a tanulókat ábrázoló, tömegfelvételnek nem  

minősülő kép- és/vagy hangfelvételeket abban az esetben továbbítja a fenntartója, a Közép-Pesti  

Tankerületi Központ részére, ha ehhez az érintett hozzájárulását adta.  

 

Az Intézmény az érintett hozzájárulása alapján kezelt a tanulókat ábrázoló, tömegfelvételnek nem  

minősülő kép- és/vagy hangfelvételeket abban az esetben teszi közzé nyilvánosan, ha ehhez az  

érintett hozzájárulását adta.  

 

Az Intézmény a tanuló nevét és mindenkori osztályát az Intézmény honlapján az érintett  

hozzájárulása alapján nyilvánosan közzéteszi.  

 

Az Intézmény a tanuló nevét és mindenkori osztályát sikeres tanulmányi eredménnyel, versenyen  

való részvétellel, pályázati indulással vagy az Intézmény közösségi életében végzett  

tevékenységgel összefüggésben abban az esetben továbbítja a fenntartója, a Közép-Pesti  

Tankerületi Központ részére, ha ehhez az érintett hozzájárulását adta.  



 

Az Intézmény a tanuló nevét és mindenkori osztályát sikeres tanulmányi eredménnyel, versenyen  

való részvétellel, pályázati indulással vagy az Intézmény közösségi életében végzett  

tevékenységgel összefüggésben abban az esetben teszi közzé nyilvánosan, ha ehhez az érintett  

hozzájárulását adta.  

 

Az Intézmény a tanuló személyes adatait az Intézménnyel kapcsolatban álló tanulmányi-,  

sportversenyek, kulturális rendezvények, és utazások szervezőinek, lebonyolítóinak abban az  

esetben továbbítja, ha ehhez az érintett hozzájárulását adta.  

 

Az Intézmény a tanuló által készített szerzői műveket abban az esetben teszi közzé, ha ehhez az  

érintett hozzájárulását adta.  

 

VI. Az adatkezelés időtartama  

 

Az Nkt. 41. § (10) bekezdése alapján a közérdekű feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés  

keretében az Intézmény a tanulói adatokat a jogviszony megszűnésétől számított tíz évig kezeli.  

 

Az Intézmény a jogos érdek érvényesítése jogalapon történő adatkezelést az Intézmény jogutód  

nélküli megszűnéséig végzi.  
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Az Intézmény az érintett hozzájárulása alapján történő adatkezelés esetén a hozzájárulás  

visszavonása esetén haladéktalanul törli a hozzájárulás alapján kezelt személyes adatokat, illetve,  

amennyiben az érintett nem vonja vissza a hozzájárulását, úgy az Intézmény a hozzájárulás alapján  

kezelt személyes adatokat a tanulói jogviszony megszűnését követő öt évig kezeli.  

 

VII. Adatbiztonság  

 

Az adatkezelő a személyes adatokat a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseit figyelembe  

véve bizalmasan kezeli, azokat harmadik személy, vagy szerv, szervezet részére csak a  

jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén teszi hozzáférhetővé.  

 

Az adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy a kezelt személyes adatokat megvédje a  

jogosulatlan hozzáféréstől, azok megváltoztatásától, a törléstől, a sérüléstől, a megsemmisüléstől,  

valamint a nyilvánosságra hozástól. Az adatkezelő az adatkezelés során mindvégig gondoskodik  

az adatok bizalmasságáról és sérthetetlenségéről.  

 

VIII. Az érintettek jogai  

 

VIII.1. Tájékoztatáshoz való jog  

 

Az adatkezelő annak érdekében, hogy az általa kezelt személyes adatok kezelésére vonatkozó,  

valamennyi információt megadja, a jelen tájékoztatót közzéteszi a weboldalán.  

 

Az érintett bármikor jogosult a jelen tájékoztatóban meghatározott elérhetőségeken tájékoztatást  

kérni az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. Az adatkezelő megfelelő  

intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett jogainak gyakorlására vonatkozó  

intézkedésekkel kapcsolatos tájékoztatást megadja.  

 

Az adatkezelő az információkat/tájékoztatást írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az  

elektronikus utat is – adja meg. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy  



igazolták az érintett személyazonosságát. Az adatkezelő elősegíti az érintett jelen tájékoztatóban  

foglalt jogainak a gyakorlását. Az adatkezelő az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmének a  

teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában  

azonosítani.  

 

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől  

számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogaival kapcsolatos kérelem nyomán  

hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek  

számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról  

az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy  

hónapon belül tájékoztatja érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a  

tájékoztatást az adatkezelő elektronikus úton adja meg, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.  

 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de  

legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az  

intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a Nemzeti  

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,  

telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap:  

www.naih.hu), és élhet bírósági jogorvoslati jogával.  
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Az adatkezelő a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme  

egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő,  

figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés  

meghozatalával járó adminisztratív költségekre, észszerű összegű díjat számíthat fel vagy  

megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.  

 

VIII.2. Hozzáférés, helyesbítés, törlés, adatkezelés korlátozás  

 

VIII.2.1. Hozzáférési jog  

 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy  

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,  

jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jelen tájékoztatóban foglalt információkhoz  

hozzáférést kapjon.  

 

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett  

rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív  

költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton  

nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell  

rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog  

nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.  

 

VIII.2.2. Helyesbítéshez való jog  

 

Az érintett a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok vonatkozásában kérheti az adatkezelőt a  

pontatlan adat helyesbítésére, mely kérésnek az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül eleget  

tesz.  

 

VIII.2.3. Törléshez való jog  

 

Az érintett nem jogosult a törléshez való jogával élni, amennyiben az adatkezelés jogszabályon  



alapul, illetve amennyiben az adatkezelés közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi  

jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, vagy jogi igények  

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. Ugyanakkor az adatkezelő ezen  

esetekben is törli a személyes adatot, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának  

a jelen tájékoztatóban meghatározott határideje lejárt, vagy a személyes adatot jogellenesen kezeli  

az adatkezelő, vagy ha azt a bíróság vagy a NAIH elrendelte.  

 

Az adatkezelő továbbá törli a hozzájárulás alapján kezelt személyes adatot, ha az érintett  

visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.  

 

Az adatkezelő törli a személyes adatot, ha az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs  

elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre.  

 

VIII.2.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog  

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak  

valamelyike teljesül (a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás  

arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes  

adatok pontosságát; (b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és  

ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; (c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a  
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személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények  

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az  

ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények  

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy  

jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet  

kezelni.  

 

A helyesbítésről, a törlésről, az adatkezelés-korlátozásról az érintettet, továbbá mindazokat  

értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.  

 

VIII.3. Tiltakozás a személyes adat kezelése ellen  

 

A jogos érdek érvényesítése alapján történő adatkezeléssel kapcsolatban az érintett jogosult arra,  

hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése  

ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az  

adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,  

amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy  

amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.  

 

VIII.4. Hozzájárulás visszavonása  

 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása  

nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.  

 

VIII.5. Panasz és bírósági jogorvoslat, kártérítés és sérelemdíj  

 

Az érintett a jelen tájékoztatóban rögzített elérhetőségeken bejelentést, panaszt tehet az  

adatkezelőnél.  

 

A fentieken túl, abban az esetben, ha a személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem  



következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy az érintett jogosult a Nemzeti  

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,  

telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap:  

www.naih.hu) panaszt benyújtani.  

 

Az érintett az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő a  

személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió  

kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.  

 

Azt, hogy az adatkezelés a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai  

Unió kötelező jogi aktusában meghatározott megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.  

 

A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes  

törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli  

jogképessége.  

 

Ha az érintett az adatvédelmi jogszabályi rendelkezések megsértésének eredményeként vagyoni  

vagy nem vagyoni kárt (sérelmet) szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől kártérítésre,  

illetve sérelemdíjra jogosult.  

***  
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1. sz. melléklet: Érdekmérlegelési Teszt  
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1. sz. melléklet  

Érdekmérlegelési Teszt  

 

a tanulókat ábrázoló és tömegfelvételnek minősülő  

kép- és/vagy hangfelvételek kezelése kapcsán  

 

A jelen érdekmérlegelési teszt alkalmazásában adatkezelőnek minősül a Dr. Török Béla EGYMI (a 

továbbiakban: „Intézmény” vagy „adatkezelő”), míg az érintettek (a  

továbbiakban: „érintett”) az Intézménnyel tanulói jogviszonyban álló személyek.  

 

I. Fennáll-e a jogos érdek az adatkezelők részéről?  

 

I.1. Az adatkezelési cél pontos leírása  
 

Az adatkezelő kezeli a tanulókat ábrázoló és tömegfelvételnek minősülő kép- és/vagy  

hangfelvételeket, amelyek (i) az Intézmény által, illetve közreműködésével szervezett  

rendezvényeken, eseményeken, utazásokon kerültek rögzítésre, (ii) az Intézmény egy-egy teljes  

osztályáról osztályfényképezés keretében, az osztály tanulóinak megörökítése céljából kerültek  

rögzítésre, illetve (iii) amelyek a Gimnázium végzős osztályainak tablói.  

 

Az adatkezelő a fent leírt adatokat nyilvánosan is jogosult közzétenni.  

 



Az adatkezelőnek az adatkezeléssel elérni kívánt célja az Intézmény és eseményeinek,  

rendezvényeinek népszerűsítése, továbbá az Intézmény osztályainak bemutatása.  

 

I.2. A jogos érdek bemutatása  
 

Az Intézmény jogos érdeke, hogy tájékoztassa a nyilvánosságot az Intézmény közösségi életéről,  

eseményeiről, rendezvényeiről.  

 

Az Intézmény jogos érdeke továbbá az is, hogy az Intézmény osztályait megörökítse, és a teljes  

osztályokról készült felvételeket közzétegye anélkül, hogy minden, a felvételen szereplő  

személytől külön hozzájárulást szerezne be a felvétel elkészítéséhez és közzétételéhez.  

Amennyiben az Intézmény e felvételeket a rögzített személyek hozzájárulása alapján kezelné, és  

akár csak egy személy nem adná meg a hozzájárulást az osztályból, úgy az Intézmény nem lenne  

jogosult rögzíteni és közzétenni az osztályfényképet, illetve a tablót.  

 

A jogos érdek fennállása a fentiek alapján megállapítható, ezért a továbbiakban vizsgálható a  

szükségesség kérdése.  

*  

 

II. Szükséges-e az adatkezelés?  

 

II.1. Miért feltétlenül szükséges és alkalmas az adatkezelés az érdek eléréséhez?  

 

Az Intézmény rendezvényeinek, eseményeinek, közösségi életének, illetve osztályainak  

megörökítése kép- és/vagy hangfelvétel rögzítésével lehetséges.  

 

Az Intézmény rendezvényeiről, eseményeiről, közösségi életéről, osztályairól a nyilvánosság  

számára hiteles tájékoztatás nyújtása a készített kép- és/vagy hangfelvétel közzétételével történhet.  
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II.2. Rendelkezésre állnak-e alternatív megoldások, amelyekkel a cél elérhető?  

 

Az adatkezelő számára nincs alternatív, kevésbé korlátozó eszköz.  

 

Az adatkezelés jogos érdekének szükségessége is megállapítható, így a továbbiakban  

vizsgálható az arányosság kérdésköre.  

*  

 

III. Arányos-e az adatkezelés?  

 

III.1.Az adatkezelő jogos érdeke  

 

Az adatkezelő jogos érdeke, hogy tájékoztassa a nyilvánosságot az Intézmény közösségi életéről,  

eseményeiről, rendezvényeiről.  

 

Az adatkezelő jogos érdeke továbbá az is, hogy az Intézmény osztályait megörökítse, és a teljes  

osztályokról készült felvételeket közzétegye anélkül, hogy minden, a felvételen szereplő  

személytől külön hozzájárulást szerezne be a felvétel elkészítéséhez és közzétételéhez.  

Amennyiben az Intézmény e felvételeket a rögzített személyek hozzájárulása alapján kezelné, és  



akár csak egy személy nem adná meg a hozzájárulást az osztályból, úgy az Intézmény nem lenne  

jogosult rögzíteni és közzétenni az osztályfényképet, illetve a tablót.  

 

III.2.Az érintett érdeke  

 

Az adatkezelés az érintett információs önrendelkezéshez való jogát érinti, amely jog azonban  

szükséges és arányos módon korlátozható.  

 

a.) Az adatok jellege  

 

A kezelt adatok nem tartalmaznak különleges adatokat, ugyanakkor tömegfelvétel keretében  

gyermekek képmását és/vagy hangját rögzítik.  

 

b.) Az adatkezeléssel járó kedvező és kedvezőtlen hatások az érintett számára  
 

Az érintett számára az e jogalapon történő adatkezelés azzal az előnnyel jár, hogy a vele  

tömegfelvételen szereplő más érintett a hozzájárulás megtagadásával nem tudja megakadályozni  

az adatkezelést.  

 

Az érintett számára az e jogalapon történő adatkezelés abban az esetben lehet kedvezőtlen, ha a  

tömegfelvételen szereplő érintett nem kívánja, hogy képmása, illetve hangja rögzítésre és  

közzétételre kerüljön, még tömegfelvétel keretében sem. Ugyanakkor az adatkezelés nem  

eredményez az érintett jogaiba történő drasztikus, szükségtelen beavatkozást.  

 

c.) Az érintett észszerű elvárásai  

 

Az érintett észszerűen számolhat azzal, hogy az Intézmény a rendezvényeken, eseményeken készít  

tömegfelvételeket, amelyeken az ott megjelent érintett is szerepelhet, illetve ezeket a felvételeket az 

Intézmény nyilvánosságra is hozza.  
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Az érintett továbbá észszerűen számolhat azzal is, hogy az Intézmény osztályairól  

osztályfényképek, a végzős osztályokról pedig tablók készülnek, hiszen ez a nevelési-oktatási  

intézményekben évtizedek óta széles körben elterjedt szokás.  

 

d.) Az érintett és az adatkezelő státusza, a köztük lévő kapcsolat  

 

Az érintett az adatkezelőnél tanulói jogviszonyban álló, jellemzően kiskorú személy.  

 

e.) Az adatkezelés módja  

 

Az adatkezelő a készített felvételeket elektronikusan, illetve nyilvánosságra hozatal esetén papír  

alapon is rögzíti.  

 

f.) Az érintett tájékoztatása az adatkezelésről  

 

Az érintettnek lehetősége van megismerni az adatkezelő által végzett adatkezelési tevékenységet,  

figyelemmel az adatkezelő honlapján közzétett Adatkezelési Tájékoztatóra.  

 

IV. Milyen eredménnyel zárult az érdekmérlegelési teszt?  
 

IV.1. A jogos érdek fennáll  



 

Az adatkezelő vitathatatlan érdeke, hogy tájékoztassa a nyilvánosságot az Intézmény közösségi  

életéről, eseményeiről, rendezvényeiről, továbbá az Intézmény osztályait megörökítse, és a teljes  

osztályokról készült felvételeket közzétegye.  

 

IV.2. Az adatkezelés szükséges  

 

Az Intézmény a nyilvánosság tájékoztatását hitelesen kép- és/vagy hangfelvételek készítésével és  

nyilvánosságra hozatalával tudja végezni. A leírtak alapján tehát az adatkezelőnek jogos érdeke  

fűződik a felvételek készítéséhez és nyilvánosságra hozatalához, tehát az adatkezelés szükséges.  

 

IV.3. Az adatkezelés arányosan korlátozza az érintett jogait és érdekeit:  

 

Az érintettek információs önrendelkezési joga nem egy abszolút, korlátozhatatlan alapjog, így az  

bizonyos, szükséges és arányos esetekben korlátozható. A szükségesség fentebb már  

megvizsgálásra került. Az adatkezelő vitathatatlanul méltányolható érdeke a felvételek készítése  

és adott esetben nyilvánosságra hozatala. Tekintettel arra, hogy a felvételek kizárólag az Intézményben 

fennálló vagy fennállt tanulói jogviszonnyal összefüggésben kerülnek  

megjelenítésre, valamint az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságos megőrzéséről, és  

azokhoz csak bizonyos korlátozott személyi kör férhet hozzá, így az adatkezeléssel elérni kívánt  

cél arányos az érintett információs önrendelkezési jogának esetleges korlátozásával. Az  

adatkezelés nem eredményezi az érintett jogainak szükségtelen és aránytalan korlátozását. Az  

érintett már az adatgyűjtést megelőzően megismeri az adatkezelő adatkezelésének elveit,  

szabályait, az adatkezelés módját, célját, időtartamát.  

**  

 

A leírtak alapján megállapítható, hogy az érintett információs önrendelkezési joga az  

adatkezeléssel nem szenved aránytalan korlátozást, az adatkezelés szükséges és arányos.  

***  


