
Az adatkezelő a rendezvényeken készült fénykép-, videófelvételek további felhasználása, nyilvános 

felületen közzététele adatkezelésére vonatkozóan az alábbi tájékoztató nyújtja 

Adatkezelő megnevezése: Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde 
Képviselője: Csiki Andrea 
Címe: 2490 Pusztaszabolcs, Deák Ferenc utca 21/1. 
Elérhetősége: pszabovoda@gmail.com, +3625273047, +3625273056 

Rendezvény elnevezése, helyszíne: évszakoknak megfelelő alkotó tevékenység – csoportszoba, 
tevékenység környezeti nevelés, egészséges életmód megörökítése – udvar, csoportszoba, tornatér, 
Télapó várás – csoportszoba, adventi készülődés – csoportszoba, farsangi mulatság – csoportszoba, 
tornatér, Húsvét – udvar, csoportszoba, zöld napok (Madarak és Fák Napja, Föld Napja, Víz 
Világnapja) - udvar, csoportszoba, Egészséghét - csoportszoba, udvar, közös virágültetés – udvar, 
óvodával közösen megvalósított projektek – csoportszoba, tornatér, udvar 
Adatvédelmi tisztviselő megnevezése: Fentős Károly Lászlóné 
Elérhetősége: 06 20 9411014 
Az adatkezelés célja: Rendezvényeken készült fénykép-, videófelvételek további felhasználása, 
nyilvános felületen közzététele 
Adatkezelés leírása:  
Szervezett esemény: ünnepségeken, rendezvényeken (pl. jeles ünnepek, farsang, a fennt nevezett 
események valamelyikén)részt vevőkről készült fénykép- és/vagy videófelvételek további 
felhasználása, nyilvános felületeken történő közzététele: az önkormányzat honlapján, közösségi 
oldalán vagy nyilvános sajtófelületen az önkormányzat népszerűsítése, a nyilvánosság tájékoztatása 
céljából. Egyes esetekben név is feltüntetésre kerülhet. Kiskorú jognyilatkozatának érvényességéhez 
szülő, más törvényes képviselő, gondviselő hozzájárulása szükséges.   
Az érintett jogai: A felvételek felhasználásához adott hozzájárulás visszavonható, a visszavonás nem 
érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájáruló elfogadja, hogy a hozzájárulás a 
nyilvánosságra hozatal és az internetes technológia miatt természetéből fakadóan részben vonható 
vissza, a korlátozás csak a tiltó nyilatkozat megtételét követő időszakra köti az adatkezelőt. Nincs 
szükség hozzájárulásra a felvétel felhasználásához tömegfelvétel esetén (amikor az ábrázolás módja 
nem egyéni, a felvétel összhatásában örökít meg a nyilvánosság előtt lezajlott eseményeket) és 
nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén. 
Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása 
Vonatkozó jogszabályok: 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló törvény 20. § (b),  az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/679 
rendelete (GDPR) 7. cikk (1) és (3) bekezdés 
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Hozzájárulás hiányában az érintettről 
készült egyéni ábrázolású fénykép nem hozható nyilvánosságra (kivéve tömegfelvétel) 
Adatok forrása: Érintett 
A kezelt adatok köre, időtartama: Fénykép, videófelvétel: Határozatlan idejű; Név (egyes 
esetekben): Határozatlan idejű 
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba 
adattovábbítás. 
Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén az adatvédelmi tisztviselőhöz, vagy a  
bírósághoz fordulhat (a pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes 
törvényszék előtt is megindíthatja), vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk M. utca 9-11. levelezési cím: 1363 Budapest Pf. 9,  tel.: 
06-1-391-1400; honlap: http://naih.hu; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu).  

 

Dátum: Pusztaszabolcs,  
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 gyermek neve olvashatóan      szülő/gondviselő aláírása 
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