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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ  

Tekintettel arra, hogy a _________________________________ nevű gyermek ________________________ nevű 
törvényes képviselője Önt jelölte meg kísérőként, akivel jogosult a gyermek az iskolából távozni, az Ön személyes 
adatait (név, telefonszám, esetlegesen email cím) az Budapesti Német Iskola, mint Adatkezelő1 csak az Ön 
hozzájárulásával kezelheti.  
Jelen tájékoztató célja, hogy megismertessük Önnel Iskola adatkezelési irányelveit és eljárásrendjét, valamint 
tájékoztassuk az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogérvényesítési, jogorvoslati lehetőségeiről.  
Adatkezelő: 
Név:  Thomas Mann Gymnasium-Deutsche Schule Budapest, Budapesti Német Általános 

Iskola és Gimnázium (a Továbbiakban: Iskola) 
Székhely:    1121 Budapest XII. kerület, Cinege út 8/C (hrsz.: 10396/1) 
Adószám:   18031278-1- 43  
OM azonosító:   038071 
Webhely URL:   https://deutscheschule.hu  
Email cím:    sekretariat@deutscheschule.hu   
Telefonszám:   06 1 391 91 00 
Képviseli:   a mindenkori Iskolaigazgató 
 
1. Mi történik az Ön adataival? 

 
1.1. Az adatkezelésünk célja A gyermek iskolából történő távozásával összefüggő személyesadatkezelés, 

melynek része az Ön azonosítása, hogy valóban az a személy, akit a a törvényes képviselő gyermek 
iskolából történő távozásában közreműködőként megnevezett; kapcsolatfelvétel, amennyiben a gyermekért 
Ön nem érkezik időben. Ettől eltérő célból nem végzünk semmilyen adatkezelési műveletet.   

1.2. Adatkör: az Ön vezeték és keresztneve, telefonszáma, (esetlegesen elektronikus levelezési címe); illetve 
kép- és videofelvétel az iskola területére történő belépést követően az elektronikus megfigyelőrendszer 
használata miatt, amelynek célja NEM az Ön mozgásának, tevékenységének megfigyelése, hanem 
azonosítása, valamint általános vagyonvédelmi cél. Jelen hozzájáruló nyilatkozat végén az Ön aláírása.  

1.3. Adatkezelés jogalapja: Az Ön előzetes (jelen tájékoztatóból megismert) tájékoztatása alapján, aláírásával 
egyértelműen és önkéntesen kifejezett, fenti célból történő adatkezeléshez alább adott hozzájárulása.  

1.4. Adatkezelés időtartama: Az Ön fenti személyes adatait az addig kezeljük, amig  
- A törvényes képviselő más személyt jelöl meg kísérőként vagy visszavonja az Ön jogosutságát 
-  az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, mely esetben a törvényes képviselőt tájékoztatjuk és ez 

esetben Ön nem jogosult a továbbiakban az iskola területére belépni. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy 
hozzájárulásának visszavonása nem visszamenőleges hatályú.  

- Az elektronikus megfigyelőrendszer által kezelt képfelvételek 8 napon belül automatikusan törlődnek, 
kivéve, ha olyan körülmény következik be, amely indokolttá teszi az Iskola jogos érdekéből a felvétel 
zárolását, vagy ilyen irányú megkereséssel Ön fordul az Iskolához.   

- A hozzájáruló nyilatkozatot a hozzájárulás visszavonásától, vagy az adatkezelési cél megszűnésétől 
számított 5 évig kezeljük.   

1.5. Adatkezelés címzettjei: Az Ön személyes adatait nem továbbítjuk harmadik félnek, és egyébiránt sem lesz 
sem hozzáférése, sem címzettje az Ön személyes adatinak.  

1.6. Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más 
szervek tájékoztatásra, adatközlésre, átadása, valamint iratokba való betekintésbe kötelezhetik az 
adatkezelőt. Ilyen hatósági megkeresés esetén – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét 

                                                           
1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) 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 rendelet (továbbiak Rendelet) 4. cikk 7. pontja értelmében  
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megjelölte – személyes adatot az Adatkezelő a megjelölt adatkörben és a megkeresés céljának 
megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben nyújt. 

 
2. Milyen adatbiztonsági garanciákkal gondoskodunk az Ön személyes adatai védelméről?  

 
Az Adatkezelők adatvédelmi és adatbiztonsági tudatossággal hozzák meg mindazokat az adminisztratív, logikai 
és technikai intézkedéseket, amelyekkel gondoskodnak az Ön személyes adatainak megfelelő szintű 
védelméről az Ön személyes adatainak véletlen vagy jogellenes megsemmisülése, elvesztése, 
megváltoztatása, jogosulatlan közlése vagy az azokhoz történő jogosulatlan hozzáférés ellen. Az adatkezelés 
minden szakaszában biztosítják az adatok bizalmasságát, sértetlenségét és rendelkezésre állását.   

 
3. Melyek az Önt megillető jogok?  

 
3.1. Önnek jogában áll az adatkezeléséről tájékoztatást kérni (GDPR 15. cikk), helyesbítését kérni (GDPR 16. 

cikk); törlését kérni (GDPR 17. cikk); az adatkezelés korlátozását kérni (GDPR 18. cikk); adatai 
adathordozását kérni (GDPR 20. cikk). Minden ilyen jellegű megkeresésre az Adatkezelő egy hónapon belül 
válaszol, amennyiben nem áll módjában eleget tenni kérésének, arról is tájékoztatja megfelelő indoklással 
és jogszabályi hivatkozással. 

 
3.2. Ön továbbá panasszal élhet valamelyik elérhetőségünkön (GDPR 77. cikk), amennyiben úgy véli, hogy az 

Adatkezelő tevőlegesen vagy mulasztásból fakadóan nem jogszerűen jár(t) el adatai kezelésének 
folyamatában. Panaszát haladéktalanul kivizsgáljuk és egy hónapon belül írásban értesítjük ennek 
eredményéről.  

 
Cím: 1121 Budapest XII. kerület, Cinege út 8/C 
E-mail: sekretariat@deutscheschule.hu   
 

3.3. Jogszerűtlen adatkezelés esetén jogorvoslattal élhet (GDPR 79. cikk), amennyiben az Adatkezelő az Ön 
adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével 
bizonyítottan kárt okoz. Az illetékes bíróságok felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül 
tekintheti meg: http://birosag.hu 

 
4. Hol tehet panaszt jogszerűtlen adatkezelés vélelme esetén? 

 
Ön, mint érintett önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:  
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 

Cím:     1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.  
Levelezési cím:   1374 Budapest, Pf. 603. 
E-mail cím:    ugyfelszolgalat@naih.hu 
Telefonszám:   +36 -1-391-1400. 
Fax:     + 36-1-391-1410 

 
5. Hova fordulhat jogorvoslatért, kártérítési igényével?  

 
Amennyiben az adatkezelő az Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem 
követelményeinek megszegésével bizonyítottan kárt okoz, akkor köteles a kárt megtéríteni. Kártérítési igényét 
a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróságon terjesztheti elő. Illetékes bíróságot keresse az alábbi 
linken: https://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso 

 
6. Egyéb információ 

 
6.1. Az Adatkezelő automatizált döntéshozatalt, profilalkotást nem folytat. 

mailto:sekretariat@deutscheschule.hu
http://birosag.hu/torvenyszekek
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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6.2. Az Ön személyes adatait harmadik országba (értsd. az Általános Adatvédelmi Rendelet területi hatályán 

kívül eső országokba) nem továbbítjuk.  Az elektronikus kommunikációhoz az    Önnel folytatott levelezés 
során a levelezőrendszer használata nem tekintendő harmadik országba történő adattovábbításnak.  
 

6.3. Jelen tájékoztató megváltoztatásának jogát az Adatkezelő fenntartja, és az esetleges változtatásokról Önt 
írásban tájékoztatja.  
 

6.4. Amennyiben részletesebb tájékoztatást kíván kapni ezen intézkedésekről és protokollokról, kérjük vegye fel 
velünk a kapcsolatot bármely megjelölt elérhetőségünkön.  

 
NYILATKOZAT ÉS HOZZÁJÁRULÁS 

 
Ezúton nyilatkozom, hogy bővebb tájékoztatást szeretnék kérni/ jelen tájékoztatót szeretném megkapni 
(Kérjük aláhúzással jelölje kérése tartalmát)  
 
Elektronikus formában az alábbi email címre:  
 
_______________________________ 
Nyomtatott formában (postai úton) az alábbi címre 
 
______________________________ 
 
Ezúton nyilatkozom, hogy személyes adataim adatkezelésére vonatkozó tájékoztató megismerésére lehetőségem 
volt, annak tartalmát elolvastam, értelmeztem, tudomásul vettem.2 
Igen      Nem 
 
 
Ezúton írásos beleegyezésemet adom, hogy az adatkezelési tájékoztatásban foglaltak ismeretében önkéntes, 
informált és egyértelmű hozzájárulásommal személyes és különleges kategóriába eső adataim célhoz kötött 
adatkezelése kezdetét vegye, annak tudatában, hogy hozzájárulásomat visszavonhatom.3  
Igen     Nem 
 
Kelt:_________________   

 
_______________________________________ 

         Nyilatkozattevő – név nyomtatott betűkkel 
 
 

_______________________________________ 
          Nyilatkozattevő – aláírása 

                                                           
2 Megfelelő rész aláhúzandó! 
3 Megfelelő rész aláhúzandó! 


