
HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT EGYEDI ADATKEZELÉSHEZ 

kép- és/vagy hangfelvétel készítéséhez és felhasználásához, továbbá egyéb az intézménnyel jogviszonyban álló 

tanuló produktumainak felhasználásához 

 
Alulírott (érintett) 
Szülő/törvényes képviselő: ....................................................................................................................................... 
Lakcíme:     ............................................................................................................ ........................................................ 
Tanuló neve:  .............................................................................................................................................................. 

Osztálya:     .................................................................................................................................................................... 
Nyilatkozatot tevő e-mail címe .................................................................................................................................. 

 
Adatkezelő neve: Wosinsky Mór Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
Székhely: 7130 Tolna Bartók Béla utca 23. 
E-mail: wmai.tolna@gmail.com 
Telefon: 74/440-065 
Képviselője: Takács Zita 

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 2:48. §-ában, az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdésének b) pontjában foglaltak alapján – hivatkozással az 
Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában írtakra az adatkezelőtől kapott részletes tájékoztatás 
ismeretében önkéntesen, befolyásmentesen és határozottan hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen Nyilatkozatban megjelölt kiskorú 
hozzátartozómról (Tanuló) fotó/videó/hangfelvétel készüljön az alábbiak szerint: 

 
1. A Hozzájárulás kiterjed az adatkezelő intézmény éves munkatervében szereplő és azon kívüli /eseti jellegű/ rendezvényeken 

(eseményeken) történő felvételek elkészítésére, az iskolai tanórákon és egyéb foglalkozásokon tanulók által készített  
különféle produktumokra, a tanulók versenyeken elért eredményeinek az érintett beazonosítására alkalmas módon történő 
a jelen Nyilatkozatban megjelölt helyeken történő közzétételre. Ilyen rendezvények (események) az alábbiak: 

 iskolai ünnepély 

 a fenntartott intézmény különféle iskolai és azon kívüli pedagógiai tartalmú programjai 

 iskola keretein belül megtartott versenyek, vagy az iskola képviselőjeként való részvétel egyéb tanulmánnyal 
összefüggő rendezvényen 

2. Hozzájárulok ahhoz, hogy az 1. pontban nem szereplő, egyéb rendezvényekkel kapcsolatos egyedi hozzájáruló 
nyilatkozatomat az adatkezelő az általam megadott elektronikus levélcímemre megküldött megkeresés alapján, az arra  
általam elektronikusan küldött válaszlevélként vagy a fent feltüntetett e-mail címére megküldött elektronikus levélben 
tegyem meg, és azt, valamint az abban foglalt adatokat az adatkezelő a továbbiakban kezelje. 

 

Egyben a jelen Nyilatkozat aláírásával engedélyezem az adatkezelő számára a fentiek szerint elkészített felvétel(ek) alábbiak szerinti 
közzétételét: 

 

 az adatkezelő honlapján: http://www.wosinskyiskola.hu/ 
 az adatkezelő egyéb webes felülete (facebook): 

 a tervezett közzététel időtartama: határozatlan . 

 az adatkezelő székhely illetve telephelyén 
 

Az adatkezelés és a felhasználás célja: az intézményen belül folyó köznevelési tevékenység népszerűsítése, arról az érdeklődő 
nyilvánosság tájékoztatása. A jelen Nyilatkozatot az adatkezelő adatkezelési tájékoztatójában foglaltak ismeretében tettem meg, az 
adatkezeléssel kapcsolatos jogaimmal tisztában vagyok. 

Az adatkezelés jogalapja: az Ön adatkezeléshez történő hozzájárulása 
Az adatkezelés időtartalma: a tanulói jogviszony fennállásáig , illetve az adatkezelés visszavonásáig 

Hozzájárulás az adatkezeléshez: (A kívánt rész aláhúzandó) HOZZÁJÁRULOK NEM JÁRULOK HOZZÁ 

Hozzájárulásom esetén kijelentem, hogy a személyes adatok kezeléséhez általam adott hozzájárulás önkéntes, konkrét, 
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű nyilatkozat. 
A jelen Nyilatkozat a benne foglalt adatok kezelésére is feljogosítja az adatkezelőt. 

 

Kelt: Tolna, 2022. …………………………………. 

 

 

 
 
 
 
………………………………………………. 

nyilatkozatot tevő aláírása 
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