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Megfelelő Tájékoztatás 

Személyes adatok fénykép videó készítése a Lélekbalett tábor keretei között 

 

A GDPR szerint személyes adatnak számít az azonosított vagy azonosítható természetes személyre 

(„érintett”) vonatkozó bármely információ.  A képmás (álló- vagy mozgókép) mindenképpen személyes 

adat, hiszen tökéletesen azonosíthatóak vagyunk a képmásunk alapján. Sőt, még a kamerafelvételen 

látható a magatartásunk is személyes adatnak számít.  

Infotv. adatkezelés-fogalom meghatározása szerint az adatkezelés az alkalmazott eljárástól függetlenül az 

adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen  gyűjtése, felvétele, rögzítése, 

rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása,  lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra 

hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása,  zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat 

további felhasználásának megakadályozása,  fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése. 

 

Különösen vigyázni kell a 18 év alattiakról képmás készítésével és nyilvánosságra hozatalával 

kapcsolatban, ez esetben ugyanis a szülői felügyeleti jogot gyakorló személy engedélye szükséges ahhoz, 

hogy a hozzájárulás érvényes legyen és az sem árt, ha a 14-18 év közötti gyermekek esetén mind a szülő, 

mint a gyermek hozzájárulása meglegyen. Nincs előírva, hogy ki kell kutatnunk, tényleg gyakorolja-e az 

adott szülő a felügyeleti jogot, szóbeli tájékoztatást vagy írásbeli nyilatkozatot is elfogadhatunk e 

tárgyban. 

Felhasználás célja: 

 Fénykép és videó felvétel készítése, mely segítségével a  szülők, a napi tevékenységeket figyelemmel 

kísérhetik és visszajelzést kaphatnak arról, hogy gyermekük hogy érzi magát. Továbbá, az elkészült fotók 

és filmfelvétel reklám céljára is készül, mely a lélekbalett oldalon kívül a http://kekangyalmariann.hu/ 

szóróanyagokon és prospektusokon is megjelenhet. 

Hol tárolják a felvételeket:   Adatkezelő, Horváth Marianna  saját tulajdonban lévő laptop DELL Inspiron15 

, valamint a lélekbalett oldalra töltjük fel. 

Hol lehet panaszkodni: kekangyalster@gmail.com 

A felhasználás megtekinthető: https://www.facebook.com/lelekbalett/ 

Személy aki a az adatokat kezeli és felelős (törlés, visszavonás): Horváth Marianna 

 

Hozzájáruló nyilatkozat 

Önkéntesen és egyértelmű megerősítő cselekedettel kifejezetten kell megtenni  

azonban bármikor visszavonható 

 

Fénykép és videó készítéséhez való hozzájárulás. Adatkezelés célja: álló- és mozgókép készítése 

Az érintett neve, elérhetőségi adatai(név, telefonszám, e-mail-cím): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

http://kekangyalmariann.hu/
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Felvétel készítésének helye és időpontjai: …………………………………………………Győr, Tánc és Képzőművészeti 

Iskola, Szabolcska M. u. 5-6. / AForce 1 Tánciskola , Győr, Ifjúság krt. 133.   

Az adatkezelő neve, elérhetősége: Horváth Marianna , kekangyalster@gmail.com 

A felvétel készítőjének neve: Jekli Zoltán balett művész, fotográfus, Horváth Marianna pedagógus, Horváth 

M. Lilla balett művész. 

Az adatkezelés várható időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, illetve a személyes adatok, a tábor 

időpontjától számított 2 év múlva törlésre kerülnek. 

 

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatomban megjelölt célú és időtartamú adatkezeléséhez (álló- és 

mozgókép készítése) önkéntesen, minden külső befolyás nélkül járulok 

hozzá. 

 

Dátum:............................................Aláírás(olvasható név és aláírás): ........................................................................................... 

 

 

Nyilvánosságra hozatalhoz való hozzájárulás. Adatkezelés célja: álló- és mozgókép felhasználása, 

nyilvánosságra hozatala. Az érintett neve, elérhetőségi adatai (név, telefonszám, e-mail-cím): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

A felvétel tárgya: ........…………………………………...-án …………………………………………………. 

............................................rendezvényen készült felvételek 

Felvétel felhasználásának módja: A képeket és a videó felvételeket a Lélekbalett tábor keretei között 

készítjük el és a web oldalra töltjük fel, valamint prospektusok és szórólapok készítéséhez kívánjuk 

felhasználni . 

Az adatkezelő neve, elérhetősége: Horváth Marianna, kekangyalster@gmail.com 

A felvétel készítőjének neve: Jekli Zoltán balett művész, fotográfus, Horváth Marianna pedagógus, 

Horváth M. Lilla balett művész 

A felvétel felhasználásának időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig. 

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatomban megjelölt célú és időtartamú adatkezeléséhez (álló- és 

mozgókép felhasználása) önkéntesen, minden külső befolyás nélkül járulok hozzá. 

 

Dátum:............................................Aláírás(olvasható név és aláírás): ..................................................... 

 

Nyilatkozat/Tájékoztató dokumentumot átvettem; 

 

Dátum:............................................Aláírás(olvasható név és aláírás): ..................................................... 

Kérek tájékoztatás mintát az adott konkrét felhasználáskor. 

Név: 

Mail cím: 

Egyéb: 
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Tájékoztatás az érintett jogairól 

Önnek, mint a szervezetünknél személyes adatok kezelésében  

érintett személynek joga van 

 

a) kérelmezni szervezetünktől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, 

b) az Ön személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy zárolását, 

c) jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén Önnek joga van az adathordozhatósághoz, 

továbbá 

d) tiltakozhat az Ön személyes adatainak kezelése ellen (amennyiben erre jogszabály lehetőséget biztosít), 

illetve 

e) Önnek joga van az adatkezelési hozzájárulását bármely időpontban ingyenesen visszavonni. A 

visszavonás nem érinti – a hozzájárulás visszavonása előtt – végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A 

visszavonást Ön postai vagy elektronikus úton is kezdeményezheti a kekangyalster@gmail.com  e-mail 

címen. 

f) Önnek joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1530 Budapest, 

Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a szokásos tartózkodási 

helye illetve munkahelye szerinti felügyeleti hatóságnál is panaszt tehet. 

g) Jogai megsértése esetén Ön bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi 

perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön választása szerint – az Ön lakhelye vagy 

tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – 

egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg 

szervezetünket. 

További információ az adatkezelési tájékoztatónkban olvasható, amely a szervező honlapján 

http://kekangyalmariann.hu/található. 

 

Készült 2 példányban:  

1. sz. pld. Érintett 

2. sz. pld. Adatkezelő 

mailto:kekangyalster@gmail.com

