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fénykép- és/vagy videófelvétel (Felvétel) készítéséhez, valamint a Felvétel weboldalon, közösségi 

oldalon, kiadványban történő feltüntetéséhez 

Tanuló neve:  

OM azonosító:  

Felvételkészítés helye és ideje: iskolai gólyatábor, 2019. augusztus 28-30. 

Felvétel közzétételének helye és módja: iskolai honlap, iskolai facebook/instagram oldalak, 

beiskolázási kiadvány 

Alulírott, ………………………………………….. , mint a ………………………………………………………….Tanuló törvényes 

képviselője a 2013. évi V. törvény (Ptk – Polgári Törvénykönyv) 2:48. §., valamint az Európai Parlament 

és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR) alapján önkéntesen, 

befolyásmentesen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági 

Szakgimnáziuma (Intézmény) gyermekemről Felvételt készítsen és a Felvételt az Intézmény honlapján 

(https://rakoczif.hu), facebook illetve instagram oldalán (www.facebook.com/ 

https://www.instagram.com/?hl=hu ) és a beiskolázási kiadványban feltüntesse az Intézmény 

népszerűsítése, az Intézményben történő események bemutatása céljából. 

A Felvételt az Intézmény kizárólag a fenti célra használja fel, azt bizalmasan kezeli, harmadik fél 

számára nem teszi hozzáférhetővé, valamint az adatkezelés céljának fennállása alatt, illetve a 

hozzájárulás visszavonásig kezeli. 

Tudomásul veszem, hogy jogosult vagyok jelen hozzájárulásomat bármikor korlátozás, feltétel és 

indokolás nélkül visszavonni, amely esetben az Adatkezelő a Felvételt haladéktalanul törli és azt a 

továbbiakban semmilyen célra nem használja fel.  

A Tanuló személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérhetek, amely teljesítése során az Adatkezelő 

köteles tájékoztatást adni az adatkezelés körülményeiről, továbbá kérhetem a személyes adatok 

helyesbítését, törlését, valamint tiltakozhatok személyes adatok jogellenes felhasználása miatt. 

Amennyiben úgy érzem, hogy a személyes adatok védelméhez fűződő jogaimat megsértették, a GDPR, 

az Infotv. és a Ptk. alapján lehetőségem van, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; 1534, Budapest, Pf.: 834; 

ugyfelszolgalat@naih.hu), valamint bírósághoz fordulni.  

Kijelentem, hogy ezen hozzájárulásomat önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, a megfelelő 

tájékoztatás ismeretében tettem meg, továbbá az Adatkezelési Szabályzatban foglaltakat 

megismertem. 

Budapest, 2019. ………………………. 

….…………………………………………. 

nyilatkozattevő 
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