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Tisztelt Tanuló! Tisztelt Törvényes Képviselő, Honlap látogató! 

Tájékoztatom Önt, hogy az osztálytermen kívüli tanítás lehetséges eszközei között szerepel az élő vagy 

rögzített kép-és hangfelvétel útján történő oktatás.  

A hangfelvétel és képmás a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint 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 (általános adatvédelmi 

rendelet) szóló európai parlament és a tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) alapján 

személyes adatnak minősül. 

Tájékoztatom Önt, hogy a köznevelési feladatok ellátása az Iskola közhatalmi funkciójából ered.   

A Tanuló és az Iskola között tanulói jogviszony áll fenn, mely a Tanuló tankötelezettségének 

biztosítását, valamint az oktatáshoz és művelődéshez való Alaptörvényben is szabályozott jogát hivatott 

biztosítani. Az Iskola kötelezettsége a tanulói tankötelezettség teljesítésének biztosítása.    

Ön a tanulói jogviszonya alapján köteles az iskola által meghatározott oktatási feladatok teljesítésére. 

Tekintettel arra, hogy a koronavírus járvány idejére – határozatlan időtartamra – digitális munkarend 

lépett érvénybe, Ön feladatait nagyrészt elektronikus úton tudja ellátni. Az elektronikus kapcsolattartás 

a képmás-és hangfelvétel útján történő feladatmegoldásra is lehetőséget ad.   

Tájékoztatom Önt, hogy személyes adatai kezelése – különös figyelemmel a képmás és hangfelvételre 

- a GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b), c) és e) pontja alapján történik, miszerint az Iskola adatkezelésének 

jogalapja az Iskola és a Tanuló között létrejött jogviszony (tanulói jogviszony) tartalmának, valamint az 

Iskola jogi kötelezettségének teljesítése, továbbá az Iskolára ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása. 

Tájékoztatom Önt, hogy a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján Ön jogosult személyes adatainak 

kezelése ellen tiltakozni. Ebben az esetben az adatkezelő/Iskola a személyes adatokat nem kezelheti 

tovább, kivéve, ha az adatkezelő/Iskola bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos 

okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival 

szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 

kapcsolódnak. 

Tájékoztatom Önt arról, hogy amennyiben – az intézmény vezetője felé - tiltakozik a személyes 

adatainak kezelése ellen, az Iskola a kötelező köznevelési feladatellátás megvalósulására figyelemmel, 

annak veszélyeztetése nélkül dönt a feladatellátás során a képmás és hangfelvétel készítésének 

mellőzéséről. 

Felhívom továbbá szíves figyelmét arra is, hogy az Iskola pedagógusai által a tanulmányok folytatására 

készített hang-és képi anyagok harmadik fél részére történő továbbítása, közösségi felületeken történő 

megosztása nem engedélyezett, az ilyen cselekmények jogi következményeket vonhatnak maguk után.    
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