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Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez
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..;anyja

(a továbbiakba[: Érintett) törvénye§ képviselóje, az Érintett nevéb§n eljráwajelen nyilatkozat

aliínásával úgr nflatkozom, hogy megadom az infonnációs önreídelkezé§i jo9ó1 és az

infonnációszabadsrágról §óló 2011. éü C)(II. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (l) a)

pot4a szriatilnzzfilárulá§t az Edntett személyes adataiaak jelen nyilatkozatban foglaltak

szerinti kezelésehez.

Kijelentem, hogy ezea hozzá4átltlás önkéntesen, mindeDfajta külső befolyá§tól mentesen, a

megfelelő ájékozt]atí§ és a vonatkoá jogszabá$ rendelkezések ismeletében tettem meg.

Nyilatkozom továbbá, hogy az Ad*ezeíő bozzírferl}elővé tette sámomÉ az Adatkezelé§i

Tájékoztáó:áí" és ezzel az előzÉtes tqéko^úlBi kötelezett§égének el€get tett.

Áz adatkezelé§re jogo§ult §zeivezet:

Tíszu-TAí/I ALAP FoKÚ MŰ|I/ÉSZETI ISK)LA (a totlóbbialban : Adatlrezelő)

Az atlatkezelés cé|jal

Az Érintett képmá§ával való rendelkezés az iskolai nevelés és eseményeinekbemvtatÁs4 az

Érintett fejlődésének nyomon követé§e, az egyének é§ c§oportok fontosabb életeseményeinek

megörökítese érdekében.

Az adaúkezelés jogalapja:

Az lDfotv. 5. § (l) bekezdése a) potlja- azaz az Edntett (ieteD es€tben a cselekvóképtelen

Érintett törvényes képviselójének) önkéntes hozájrárulása az Eillíát személyes adataiuak

kezeléséhez.

Az Ádatkezeló álúal k€ze|t adatok köre:

Az Erintettról, illetve az Éintett iskolai csoportjáról az iskolai rendezvényeken, a küönbözó

eseményeken késátett fénykepfetvétel, illetve videofelvétel.

Az adatkEz€lé§ idótartamar

Az adatkezelésre az Adatkezrló ajelen hozzíjrárrrlás ÉIintett (vagy a ki§koru Erintett to*éoy""

kepviselóje) általi visszavonráság jogosult.

Az adatok negismeri§ér€ jogo§ultrk kör€, az edatfeldolgozá§ra vonaúkozó §zabályok;

Az Adatkezelő jogosult az ÉÁrltfr'.Jtfr'. ábtázoló fényképeket é§ videofetvételeket kőzzénenn,

nyilvránosságra hozni. Mindelrhez az Adatkezelő jogosult a jogszabáyokban foglaltak

figyelembevételével és megtaű§ával az adatok feldolgozásához adatfeldolgozó segít€gét

igénybe venni, és a félyképeket a Facebook-oldalára (.www.facebook.com/Tisza-tavi AM],/),

valamint a weboldalrára (ü§zataviami.hu) feltölteni.



Kelt:

Érintett törvényes képviselőjeként el.já,rva:

(aláírás)

Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai, az érintett jogorvoslati l€hetó§égei|

Az !:rinteftet 1az Érintett tön,ényes képviseLőjét) megilleti aZ clózetes tájékozódás joga. a

hoZZáféIés joga. valamint kérheti személyes adatajnak hel),esbítését, törlését, korlátozását,

illetve tiltaliozhat adatainak kezelése eIlen az Adatkezelónél,

továbbá megil]eti aZ adathordoáatóságjoga. Az Érinten jogainak megsértése eseten az Érintett

1az Erintett törvényes képviselője) bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és

lnformációszabadság Hatósághoz fordulhat.

Jelen nyilatkozat visszavonásig én,ényes!


