
Szülői nyilatkozat 

iskolai fényképfelvételek készítéséhez és közzétételéhez 

 

Kedves Szülők! 

 

Az Iskolavezetés tájékoztatja Önöket, hogy az iskolai honlap működtetéséhez az iskolai 

ünnepélyekről, versenyekről és egyéb rendezvényekről, valamint az iskola mindennapi életéről 

fényképfelvételeket készítünk. A fényképfelvételek célja a kedves Szülők és a nyilvánosság 

tájékoztatása az iskola tevékenységéről, továbbá iskolánk népszerűsítése. 

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a fényképfelvételek - az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infótörvény) 

értelmében - személyes adatnak minősülnek, így ahhoz, hogy az Önök gyermekeiről fotókat 

készíthessünk és azokat az iskolai honlapon, valamint iskolánk „Kavics” című újságjában és 

egyéb nyomtatott vagy elektronikus médiafelületeken megjelentessük, az Önök hozzájárulása 

szükséges. 

 

Jelen tájékoztatás célja az Önök hozzájárulásának beszerzése, ezért kérjük, hogy a 

nyilatkozatot – melyet gyermekük üzenő füzetében mellékelünk Önöknek – legkésőbb 

szeptember 30-ig a megfelelő helyen húzzák alá, és lássák el aláírásukkal! 

 

Az Infótörvény értelmében tájékoztatjuk Önöket a fent rögzített adatkezelés részleteiről: 

- Kezelendő adatok: iskolánk tanulóiról készült fényképek, videofelvételek. 

- Az adatkezelés célja: szülők és a nyilvánosság tájékoztatása az iskola tevékenységéről, 

iskola népszerűsítése. 

- Az adatkezelésre jogosult: Fertő-táj Általános Iskola; 9437 Hegykő, Iskola u. 7-9. 

- Az adatkezelésért felelős tanár: Rákos Balázs. 

- Az adatkezelés helye: 9437 Hegykő, Iskola u. 7-9. 

- Az adatkezelés jogalapja: a szülők hozzájárulása. 

- Az adatkezelés időtartama/adatok megőrzése: A fényképfelvételeket és 

videofelvételeket addig tároljuk az iskolai számítógépen, illetve addig szerepeltetjük az 

iskolai honlapon, valamint az iskola YouTube csatornáján, amíg azok aktuálisak, vagy 

amíg Önök nem kérik írásban az adatok törlését. 

- Az Önök gyermekeiről készült fényképeket és videofelvételeket a titkarsag@altisk-

hegyko.sulinet.hu e-mail címre vagy a Fertő-táj Általános Iskola 9437 Hegykő, Iskola 

u. 7-9. postacímre küldött kérésre végérvényesen töröltetni lehet a honlapról, a 

YouTube csatornáról és az adatbázisunkból. 

- Az adatkezelés módja: A fényképeket és a videofelvételeket az iskolai 

fényképezőgéppel készítjük és azokat az iskola számítógépén tároljuk. A kiválasztott 

felvételeket megjelentetjük az iskolánk honlapján, valamint YouTube csatornáján az 

alábbi címeken: http://www.hegykoiskola.hu, 

https://www.youtube.com/channel/UC8WkYUBizt4fuUpfX_q1OgA valamint 

iskolánk „Kavics” című újságjában. 

- Az adatokat megismerhetők köre: a nyilvános honlapot és YouTube csatornát látogató 

közönség. 

- Jogorvoslati lehetőség: az Infó törvény 22. § szerint. 

- A kedves Szülők az alábbi elérhetőségeken kaphatnak további tájékoztatást az 

adatkezelésről, illetve kérhetik az adatok törlését: titkarsag@altisk-hegyko.sulinet.hu; 

Fertő-táj Általános Iskola 9437 Hegykő, Iskola u. 7-9; 99/540-040. 

 


