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BEVEZETŐ 

Jelen adatkezelési tájékoztatóban a Budapesti Német Iskola (továbbiakban: Iskola) gyermeke(i) és az Ön 
fénykép, videofelvételeinek és a gyermek(ek) alkotásainak nyilvános felhasználására vonatkozó 
adatkezelési gyakorlatával ismereteti meg. Az Iskola adatkezelőként (továbbiakban Adatkezelő), a hatályos 
adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően jár el, különös tekintettel az általános adatvédelmi rendeletre1 
(továbbiakban Rendelet). A Rendelet szerint az Iskola tájékoztatási kötelezettség terheli az általa folytatott 
személyes adatkezelési gyakorlatáról, mely kötelezettségének ezzel a tájékoztatóval tesz eleget. Az 
Adatkezelő működési rendjének módosulása, az illetékes felügyeleti hatóság (NAIH) iránymutatásai, 
jogszabályváltozások indokolttá tehetik jelen tájékoztatót ezeknek megfelelő módosítását.  

ADATKEZELŐ 

Az „Adatkezelő” a Rendelet 4. cikk 7. pontja értelmében: 

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:    mindenkori iskolaigazgató 
 
És a fenti adatkörben további adatkezelő a Rendelet 26. cikk értelmében tekintettel a Rendelet 4. cikk 7. 
pontjára az Iskola fenntartója, a Budapesti Német Iskola Alapítvány (Székhely: 1121 Budapest XII. kerület, 
Cinege út 8/C; Adószám: 18034587-1-43; Email cím: kuratorium@deutscheschule.hu; Telefonszám: 06 1 
391 91 00; Képviseli az Alapítványi Tanács elnöke: Norbert Gottfried Langen , mivel a honlap, a közösségi 
média és egyéb az Iskola, az Alapítvány népszerűsítésére irányuló marketing tevékenység céljait és 
eszközeit közösen határozzák meg.  
 
A honlapfelületet használja továbbá a DSBistro Kft., azonban a jelen tájékoztatóban érintett adatkörben és 
adatkzelések vonatkozásában nem minősül adatkzelőnek.  
 
Az Iskola, az Alapítvány és a DSBistro Kft közötti közös adatkezelési megállapodás részletekbe menően  
tartalmazza a felek hatásköreit, kötelezettségeit és feladatait az adatvédelmi rendelkezések betartásának 
biztosítására.  
 
„Adatfeldolgozó” a Rendelet 4 cikk 8. pontja értelmében: 

 
Honlap tárhelyszolgáltatója 
Teljes név  Marquard Média Magyarország Kiadó Korlátolt Felelősségű Társaság 
Cím   1031 Budapest, Angel Sanz Briz út 13. 

                                                           
1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelemről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 

https://deutscheschule.hu/
mailto:sekretariat@deutscheschule.hu
mailto:kuratorium@deutscheschule.hu
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Levélcím:   1300 Budapest, Pf. 278 
Adószám  10353835241 
Cégjegyzékszám 01 09 067082 
Telefonszám:   +36 20 666-7733 
Web cím  www.marquardmedia.hu  
    
amely szolgáltatást az alábbi linken található általános szerződési feltételekben foglalt garanciák mellett 
biztosítja.  
Adatkezelési tájékoztató elérhető:  https://adatvedelem.marquardmedia.hu/adatvedelmi_tajekoztato.pdf  

 
Facebook és Instagram – adatkezelői és adatkezelési szabályai: 
Facebook és az Instagram felületét a Facebook Inc. üzemelteti  
Facebook Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA)  
A Facebook által használt sütikről további információkat talál: 
https://www.facebook.com/privacy/explanation 
https://developers.facebook.com/products  
 
Instagram LLC. (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA) 
Az Instagram által használt sütikről és adatkezelési szabályzatáról az alábbi linkeken tájékozódhat.  
https://www.instagram.com/legal/cookies   
https://help.instagram.com/519522125107875/?helpref=hc_fnav&bc[0]=368390626577968&bc[1]=2858816
41526716 
 
A honlapon és a közösségi média felületeken megjelenő alapítványi tartalmak és linkek vonatkozásában 
döntési jogkörrel rendelkezik az Alapítvány projektmenedzsere; az Iskolával összefüggő tartalmak és linkek 
vonatkozásában döntési jogkörrel rendelkezik: az iskola gazdasági igazgatója.  
 
KÉP-, HANG- ÉS/VAGY KÉP- ÉS HANGFELVÉTEL FELTÖLTÉSE A HONLAPON ÉS KÖZÖSSÉGI MÉDIA FELÜLETEKEN 

Hozzájárulását szeretnénk kérni gyermeke és/vagy az Ön kép-, hang- vagy kép- és hangfelvételének a 
Budapest Német Iskola honlapján a Facebook, Instagram felületén, vagy népszerűsítő kampányokon 
használt nyomtatott anyagokon (pl.: szórólapon, naptáron) amennyiben az alábbi tájékoztató elolvasása után 
Ön nyilatkozatával azt engedélyezi.  
 
Rendezvények, események, amelyeken fénykép és/vagy videofelvétel készülhet:  

• Évnyitó 
• Osztálykirándulások 
• Ünnepekhez kapcsolódó osztály ill. iskola szintű programok 
• Az Alapítvány rendezvényei  
• Az Alapítvány vagy az Iskola eseményei  
• Téma és projektnapok, projektbemutató 
• Sportversenyek 
• Iskolai bulikon 
• Az Iskola születésnapjához kapcsolódó programok 
• Szalagavató 
• Ballagás 
• Évzáró 

http://www.marquardmedia.hu/
https://adatvedelem.marquardmedia.hu/adatvedelmi_tajekoztato.pdf
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://help.instagram.com/519522125107875/?helpref=hc_fnav&bc%5b0%5d=368390626577968&bc%5b1%5d=285881641526716
https://help.instagram.com/519522125107875/?helpref=hc_fnav&bc%5b0%5d=368390626577968&bc%5b1%5d=285881641526716
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• Iskolai táborokban 
• Az  Iskola színházi előadása 
• Az Iskola belső versenyek, vetélkedők 

Adatkezelés célja: az iskolai élet képes dokumentálásán túlmenően az iskolaközösség és nyilvánosság 
tájékoztatása, valamint az Alapítvány, Iskola népszerűsítése.  

Kezelt adatok köre: az Iskola és/vagy Alapítvány rendezvényein, hétköznapjaiban és  szabadidős 
programjai keretében a gyermek és/vagy Ön tudomásával készített kép- és/vagy videofelvétel 

Adatkezelés jogalapja: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, vagyis az Ön hozzájárulása. E hozzájárulás 
kifejezetten a fenti célból érvényes, szabad elhatározásából egyértelműen megadott engedélye.  Ezt a 
hozzájárulást Ön minden negatív következmény nélkül bármikor visszavonhatja, azonban a visszavonás 
időpontját megelőző adatkezelésre nem terjed ki.  

Adatkezelés időtartama: fenti adatkörben az eredeti példányról készült másolati példányokat az Iskola 
fennállásáig, valamint jogutód nélküli megszűnése esetén az Alapítvány fennállásáig kezeljük saját 
hatáskörben2. Kivéve, amennyiben Ön (vagy 18. életévét betöltve gyermeke) a hozzájárulást visszavonja. Itt 
szeretnénk hangsúlyozni, amennyiben hozzájárulását visszavonja, saját hatáskörben intézkedünk a további 
felhasználás és feltöltött tartalom eltávolítására3, azonban az egyszer nyilvánosságra hozott (honlap, 
közösségi média felületek) tartalmak vonatkozásában korlátozott ráhatásunk van a tartalmak ennél hosszabb 
idejű elérhetőségére, esetleges további felhasználására.   

GYERMEK ÁLTAL KÉSZÍTETT ALKOTÁSOK FELHASZNÁLÁSA 

Továbbá szintén szeretnénk hozzájárulását kérni, hogy gyermekének az Iskolai tanítási időben és/vagy 
szabadon választott szabadidős foglalkozásokon és/vagy tehetséggondozó programjainkon készült rajz, 
festmény, fotó egyéb alkotás4 nyilvános felületeken és/vagy marketing célból történő felhasználásához. E 
körben olyan gyermek által készített alkotás értendő, amely nem tartozik az1999. évi LXXVI. törvény [ Szjt. ] 
33. § (4) bekezdésének hatálya alá, vagyis az iskolai oktatás célját szolgálja a felhasználás, ha az az óvodai 
nevelésben, az általános iskolai, középfokú iskolai oktatásban, szakképző intézményben folyó szakmai 
oktatásban, az alapfokú művészeti iskolai oktatásban vagy a felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó 
felsőfokú oktatásban a tantervnek, illetve a képzési követelményeknek megfelelően valósul meg, illetve 
megvalósul a biztonságos elektronikus hálózat az olyan műszaki megoldás, amely megakadályozza a 
lehívásra hozzáférhetővé tett műnek az iskolai oktatást végző és igénybe vevő személyek körén kívülre 
irányuló közvetítését5. Amennyiben gyermeke alkotását felhasználjuk az Alapítvány és az Iskola 
népszerűsítése során, ezt a gyermek nevének, mint szerzőnek a feltüntetésével tesszük.  

Adatkezelés célja: az Alapítvány és az Iskola népszerűsítése.  

Kezelt adatok köre: rajz, festmény, fotó egyéb a gyermek által készített alkotás. 

                                                           
2 Az Alapítvány köteles ez esetben gondoskodni a levéltári törvény2 illetve Rendelet együttes értelmezésével e felvételek levéltárba 
helyezéséről, megsemmisítéséről/törléséről gondoskodni.   
3 Az adatkezelő haladéktalanul leveszi minden felületről gyermékt vagy Önt teljes vagy részleges mértékben megjelenítő képeket- 
és/vagy videókat. Ugyanakkor az elfeledtetés jogával élve az Adatkezelő haladéktalanul, de legfeljebb 3 napon belül eltávolítja a 
gyermek személyes adatát tartalmazó és elektronikus formában rendelkezésére álló kép- és/vagy videofelvételt a megjelölt felületről. 
A nyomtatott formában a visszavonás előtt felhasználásra került képfelvételekre a fentiek értelmében a hozzájárulás visszavonása 
nem érvényes, azonban további felhasználására nem kerül sor.   
4 1999. évi LXXVI. törvény [ Szjt. ] 1. § (3) A szerzői jogi védelem az alkotást a szerző szellemi tevékenységéből fakadó egyéni, 
eredeti jellege alapján illeti meg. A védelem nem függ mennyiségi, minőségi, esztétikai jellemzőktől vagy az alkotás színvonalára 
vonatkozó értékítélettől. 
5 1999. évi LXXVI. törvény [ Szjt. ] 33/A. §  
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Adatkezelés jogalapja: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, vagyis az Ön hozzájárulása. E hozzájárulás 
kifejezetten a fenti célból érvényes, szabad elhatározásából egyértelműen megadott engedélye.  Ezt a 
hozzájárulást Ön minden negatív következmény nélkül bármikor visszavonhatja, azonban a visszavonás 
időpontját megelőző adatkezelésre nem terjed ki.  

Adatkezelés időtartama: fenti adatkörben az eredeti példányról készült másolati példányokat az Iskola 
fennállásáig, valamint jogutód nélküli megszűnése esetén az Alapítvány fennállásáig kezeljük saját 
hatáskörben6. Kivéve, amennyiben Ön (vagy 18. életévét betöltve gyermeke) a hozzájárulást visszavonja. Itt 
szeretnénk hangsúlyozni, amennyiben hozzájárulását visszavonja, saját hatáskörben intézkedünk a további 
felhasználás és feltöltött tartalom eltávolítására, azonban az egyszer nyilvánosságra hozott (honlap, 
közösségi média felületek) tartalmak vonatkozásában korlátozott ráhatásunk van a tartalmak ennél hosszabb 
idejű elérhetőségére, esetleges további felhasználására.   

 
ADATBIZTONSÁGI GARANCIÁK 

Az adatkezelő minden ésszerű és arányos adminisztratív, logikai és technikai intézkedést meghoz az Ön 
személyes adatai védelme és biztonságos kezelése érdekében, amelyek meglétét igazolni tudja. Ezek közé 
tartozik a minimális jogosultságkiosztás, jelszóval védett felületek, megbízható szolgáltatók kiválasztása, 
adatfeldolgozói szerződések megléte, valamint adatvédelmi tudatossággal végzett adatkezelés, melyre a 
jelenlegi hozzájáruláskérés is példa. 

AZ ÖN JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI 

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. 

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.  

Az Ön személyes adatai feleletti önrendelkezési jogának megsértését vélelmezve bejelentéssel, panasszal 
élhet továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál: Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság. 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 

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 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Személyes adatait harmadik országba nem továbbítjuk. 
                                                           
6 Az Alapítvány köteles ez esetben gondoskodni a levéltári törvény6 illetve Rendelet együttes értelmezésével e felvételek levéltárba 
helyezéséről, megsemmisítéséről/törléséről gondoskodni.   

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://birosag.hu/torvenyszekek
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Az Adatkezelő automatizált döntéshozatalt, profilalkotást nem folytat.  

Az Adatkezelő jelen tájékoztató megváltoztatásának jogát fenntartja.  

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 betekintésre kötelezhetik az adatkezelőt. Ilyen 
hatósági megkeresés esetén – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – 
személyes adatot az Adatkezelő a megjelölt adatkörben és a megkeresés céljának megvalósításához 
elengedhetetlenül szükséges mértékben nyújt.  
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NYILATKOZAT 

Alulírott ______________________________________________ (név), mint  

a ____________________________________ nevű, 

a ____________________________________ nevű, 

a ____________________________________ nevű, 

gyermek(ek) törvényes képviselője az alábbi nyilatkozatokat teszem.  

Ezúton nyilatkozom arról, hogy gyermekek és saját személyes adataim fentnevezett körére vonatkozó 
adatkezelési tájékoztatót elolvastam, tudomásul vettem és elfogadom.7      

Igen   Nem  
   

  HOZZÁJÁRULÁS 

Gyermek személyes adatai 
Kérjük, hogy válaszát aláhúzással jelölje! 

A tudtommal és beleegyezésemmel a Gyermekről készült fényképfelvételek vonatkozásában a fenti 
tájékoztató elolvasása után, és hozzájárulásom visszavonására való lehetőséget megismerve, önként és 
egyértelmű hozzájárulásomat adom, hogy a Budapesti Német Iskola Alapítvány és/vagy a Budapesti Német 
Általános Iskolai és Gimnázium által készített a gyermeket megjelenítő vagy róla készült, a jövőben készülő 
fényképfelvétel feltöltésre kerüljön  
 
weboldalán 
 
Igen   Nem 
 
Facebook oldalán:    
 
Igen   Nem        
 
Instagram oldalán: 
 
Igen   Nem 
 
a Budapesti Német Iskola Alapítványt vagy a Budapesti Német Általános Iskolai és Gimnáziumot 
népszerűsítő prezentációs anyagokon – rövidfilmeken: 

Igen   Nem 

                                                           
7 Megfelelő rész aláhúzandó. 
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a Budapesti Német Iskola Alapítványt vagy a Budapesti Német Általános Iskolai és Gimnáziumot 
népszerűsítő nyomtatványokon plakátok, szóró anyagokon: 

Igen   Nem 
 

A tudtommal és beleegyezésemmel a Gyermekről készült fényképfelvételek vonatkozásában a fenti 
tájékoztató elolvasása után, és hozzájárulásom visszavonására való lehetőséget megismerve, önként és 
egyértelmű hozzájárulásomat adom, hogy a Budapesti Német Iskola Alapítvány és/vagy a Budapesti Német 
Általános Iskolai és Gimnázium által készített a gyermeket megjelenítő vagy róla készült, a jövőben készülő 
videofelvétel feltöltésre kerüljön  
 
weboldalán 
 
Igen   Nem 
 
Facebook oldalán:    
 
Igen   Nem        
 
Instagram oldalán: 
 
Igen   Nem 
 
 
A Gyermek által készített alkotások vonatkozásában a fenti tájékoztató elolvasása után, és 
hozzájárulásom visszavonására való lehetőséget megismerve, önként és egyértelmű hozzájárulásomat 
adom, hogy a Budapesti Német Iskola Alapítvány és/vagy a Budapesti Német Általános Iskolai és Gimnázium 
feltöltse:  
 
weboldalán 
 
Igen   Nem 
 
Facebook oldalán:    
 
Igen   Nem        
 
Instagram oldalán: 
 
Igen   Nem 
 
prezentációs anyagokon – rövidfilmeken: 
 
Igen   Nem 
 

nyomtatványokon plakátokon, szóró anyagokon: 

Igen   Nem 
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Szülő személyes adatai 
Kérjük, hogy válaszát aláhúzással jelölje! 

A tudtommal és beleegyezésemmel a Rólam készült fényképfelvételek vonatkozásában a fenti tájékoztató 
elolvasása után, és hozzájárulásom visszavonására való lehetőséget megismerve, önként és egyértelmű 
hozzájárulásomat adom, hogy a Budapesti Német Iskola Alapítvány és/vagy a Budapesti Német Általános 
Iskolai és Gimnázium által készített a engem megjelenítő vagy rólam készült, a jövőben készülő 
fényképfelvétel feltöltésre kerüljön  
 
Weboldalán: 
 
Igen   Nem 
 
facebook oldalán:    
 
Igen   Nem        
 
Instagram oldalán: 
 
Igen   Nem 
 
 
a Budapesti Német Iskola Alapítványt vagy a Budapesti Német Általános Iskolai és Gimnáziumot 
népszerűsítő prezentációs anyagokon – rövidfilmeken: 

Igen   Nem 
 

 

a Budapesti Német Iskola Alapítványt vagy a Budapesti Német Általános Iskolai és Gimnáziumot 
népszerűsítő nyomtatványokon plakátok, szóró anyagokon: 

Igen   Nem 
 

 

A tudtommal és beleegyezésemmel rólam készült videofelvételek vonatkozásában a fenti tájékoztató 
elolvasása után, és hozzájárulásom visszavonására való lehetőséget megismerve, önként és egyértelmű 
hozzájárulásomat adom, hogy a rólam készült videofelvétel feltöltésre kerüljön 
 
weboldalán 
 
Igen   Nem 
 
Facebook oldalán    
 
Igen   Nem        
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Instagram oldalán: 
 
Igen   Nem    

______________________________________
       
   Aláírás 

 

 

Ezúton nyilatkozom, hogy a gyermek által készített és fentiek szerint felhasznált alkotások után jogdíjra 
sem most, sem a jövőben nem tartok igényt. 

Kelt: Budapest, _________________ 

_______________________________________
       
   Aláírás 
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