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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
A TANTERMEN KÍVÜLI, DIGITÁLIS MUNKARENDBEN VALÓ RÉSZVÉTEL SORÁN MEGVALÓSULÓ 

ADATKEZELÉSRŐL 
 

 
Tisztelt Érintett!  
A Dunaharaszti Alapfokú Művészeti Iskola a tanulók személyes adatait – a természetes személyeknek 
a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 
valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679. rendelet (a továbbiakban: GDPR) előírásainak betartásával – az alábbiak szerint használja 
fel a tantermen kívüli digitális munkarendben való részvétel során:  
 

1. Adatkezelő adatai, elérhetősége: 
Megnevezése: Dunaharaszti Alapfokú Művészeti Iskola 
Székhelye: 2330 Dunaharaszti, Baktay tér 1. 
Elektronikus levélcím: info@dhzeneiskola.hu 
Telefon: 24/470-004 

2. Adatvédelmi tisztviselő:  
név: dr. Gyürki-Thomann Anikó 
Cím: 2310 Szigetszentmiklós, ÁTI-Sziget Ipari Park 1/A. 
Elektronikus levélcím: aniko.gyurki-thomann@kk.gov.hu 

3. Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont szerinti közfeladat ellátás.  
4. A kezelt adatok köre: tanulókról készült fénykép, tanulók képmás- és hangfelvétele. 
5.  Az adatkezelés célja: fénykép, élő vagy rögzített képmás- és hangfelvétel azon tantárgyak 
digitális oktatása során készülhet, ahol  

a) a pedagógus élő videóban oktatja a tanulót, 
b)  a számonkérés során kifejezetten meg kell a pedagógusnak győződnie arról, hogy a tanuló 

teljesítette az adott feladatot. 
Az 5a) pont szerinti esetben felvétel nem készül a tanóráról, viszont élő video közvetítés zajlik a 
tanulók és a pedagógus között. 
Az 5b) esetben a tanuló a számonkérés részeként készít magáról hang- és képfelvételt. 

6. Az adatkezelés időtartama: 2019/2020-as tanév végéig kerülnek az adatok megőrzésre, azt 
követően törlésre kerülnek az adatok. 
7. Az adatokhoz való hozzáférés: A személyes adatokhoz a tantárgyat oktató pedagógus, az 
intézményvezető és intézményvezető-helyettes férhet hozzá. 
8. Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett joga: A GDPR 13. cikk (2) bekezdés alapján: 

8.1. A tájékoztatás kéréséhez való jog: Az érintett személy az 1. pontban megadott 
elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől arról, hogy a) mely 
személyes adatait, b) milyen jogalapon, c) milyen adatkezelési cél teljesítése érdekében, d) milyen 
forrásból, e) mennyi ideig kezeli, f) kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes 
adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.  Az érintett kérelmét 
legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségen teljesíteni kell. 
8.2. A helyesbítéshez való jog: Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken 

keresztül írásban kérheti, hogy az adatkezelő módosítsa a rá vonatkozó pontatlan személyes adatát, 
kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését. 
8.3. A törléshez való jog: Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül 

írásban kérheti a személyes adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés közérdekből valósul 
meg, jogszabályon alapul, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez 
vagy véleménynyilvánítás szabadságához, tájékozódáshoz való jog gyakorlásához szükséges. 
8.4. Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog: Az érintett az 1. pontban megadott 

elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a) az 
érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, b) az érintett vitatja az adatok pontosságát, c) az 
adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának 
a korlátozását, d) az adatkezelőnek már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés 
céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényei érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy 
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védelméhez. Az adatkezelés korlátozása az a) pontban foglalt esetben arra az időtartamra szól, 
amíg az adatkezelő megállapítja, hogy az adatkezelés jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az 
érintett jogos indokaival szemben. A  b)-d) pontban foglalt esetben a korlátozás a kérelemben 
foglaltak szerinti ellenőrzés lefolytatásáig tart. 

9. Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak a gyakorlása iránti kérelmet az 
intézményvezetőnél személyesen, az adatkezelő székhelyén, postai úton vagy elektronikusan az 1. 
pontban megadott elektronikus levélcímen kérheti. 

 
Az intézményvezető a kérelmet 25 napon belül megvizsgálja, és döntéséről a kérelmezőt írásban 
tájékoztatja. 
Az érintett a jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti.  
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,  
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.  
Cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,  
Telefon: +36 (1) 391-1400  
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  
web oldala: https://www.naih.hu 
 
A jogérvényesítés módjára az Infotv. 22-23. §-a, valamint az 52-58. §-a vonatkozik. 
 


