Fényképek, videófelvételek készítésével és felhasználásával kapcsolatos
személyes adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató
A Szent Ágota Általános Iskola (székhely: 8126 Sárszentágota, Erkel Ferenc utca 14-16., OM azonosító:
202772; „Iskola”) az Európai Unió és a Tanács 2016/679. számú rendeletének („Rendelet”) való megfelelés
érdekében a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli a fényképek, videófelvételek
készítésével és felhasználásával kapcsolatos személyes adatait:
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2. Az adatkezelés célja és jogalapja, címezett és adatkezelés időtartalma
2.1

Fényképek és videofelvétel készítésével kapcsolatos adatkezelés
Az Iskola a képmását, illetve videofelvétel készítése esetén a képmását és hangját csoportok és
osztályok megörökítése, rendezvények dokumentálása, az Iskola eseményeinek, történetének
dokumentálása céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja hozzájárulás (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés
a) pont). Az Iskola a személyes adatait harmadik személy részére nem adja át. Az Iskola a
személyes adatait határozatlan ideig kezeli.

2.2

Fényképek és videofelvételek felhasználásával kapcsolatos adatkezelés
Az Iskola a képmását, illetve videofelvétel készítése esetén a képmását és hangját az Iskola
eseményeinek, történetének nyilvánosságra hozatala, az Iskola tevékenységének felvételi előtt
állókkal és a nyilvánossággal történő megismertetése a céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja
hozzájárulás (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Az Iskola a személyes adatait az Iskola
honlapján és az Iskola Facebook-oldalán nyilvánosságra hozza, illetve a ballagó tanulók és a
Székesfehérvári Egyházmegye részére átadja. Az Iskola a személyes adatait elektronikus úton
történő nyilvánosságra hozatal esetén 3 (három) tanévig kezeli, papíralapú nyilvánosságra hozatal
esetén pedig az utolsó papíralapon elérhető példány élettartamáig kezeli.

3. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok
A személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni, a személyes adataihoz
jogosult hozzáférni, továbbá jogosult a személyes adatai törlését kérni, illetve élhet az adatkezelés
korlátozásához való jogával.
A személyes adatai kezelésével kapcsolatos
https://szentagotaiskola.hu/dokumentumok éri el.
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4. Jogsértés esetén tehető lépések
A személyes adatai megsértése esetén kapcsolatban léphet az Iskola adatvédelmi tisztviselőjével, panaszt
nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve bírósághoz fordulhat.
A személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogsértés esetén tehető lépésekre vonatkozó részletes
információt a https://szentagotaiskola.hu/dokumentumok éri el.

Amennyiben nem kíván az Iskola által készített fényképeken/videofelvételeken szerepelni,
akkor kérjük, hogy a rendezvényen arra a területre üljön, ahol a fényképek /videófelvételek
készítése tilos jelzést látja. Az Iskola e területen ülőkről nem készít fényképet/videofelvételt,
azonban nem tudja biztosítani, hogy más személyek e területen ülőkről ne készítsenek
fényképet/videofelvételeket.
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