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Tekintettel arra, hogy a Vackor Integrált Bölcsőde (2310 Szigetszentmiklós, Temesvári utca 

16-22.) (a továbbiakban: Bölcsőde/Intézmény), mint intézménnyel bölcsődei jogviszonyban 

álló gyermekek és törvényes képviselőik, valamint munkajogi jogviszonyban álló természetes 

személyekről (a továbbiakban: Érintettek) fénykép-, hang, és videofelvétel készítésével, 

felhasználásával és közzétételével kapcsolatos feladatok lebonyolítása tekintetében 

adatkezelőnek minősül, így az Érintettek részére az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az (EU) 2016/679 európai 

parlamenti és tanácsi rendelet (GDPR) rendelkezéseivel összhangban Adatkezelő a következő 

tájékoztatást adja, melyben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismer el.  

 

A fentiekre figyelemmel az Adatkezelő az Érintettek részére az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), 

valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes 

adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 

valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 

szóló 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseivel összhangban a következő 

tájékoztatást adja és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

 

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az általa végzett adatkezelés 

megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak, így különös tekintettel 

azon elvárásnak, hogy az Érintettek részére adott tájékoztatást tömör, átlátható, világos, 

közérthető megfogalmazással és könnyen hozzáférhető formában bocsátja rendelkezésre, 

jelen adatkezelési tájékoztató formájában. 

 

I. Az adatkezelő 

  

Név : Vackor Integrált Bölcsőde 

Székhelye : 2310 Szigetszentmiklós, Temesvári utca 16-22.  

Telefon: : 06 (24) 515-244 

Képviselő : Bágyiné Sutus Hajnalka intézményvezető  

E-mail : vackorbolcsode@vackorbolcsode.szszm.hu    

Weblap : www.vackorbocsode.hu   

  

 

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője:  

Név: Remete Orsolya 

E-mail: dpo.egomir@szmsz.hu  

 

Adatfeldolgozók közreműködése 

 

A fénykép-, hang- és videofelvételek készítését, tárolását, szerkesztését jellemzően az 

Intézmény alkalmazottai végzik. 

 

Az Adatkezelő weboldalának szerkesztését, működtetését, így az azon megjelenő személyes 

adatok kezelését (fénykép-, hang- és videofelvételek) az alábbi adatfeldolgozó látja el:  

 

Név: Szabó Viktor egyéni vállalkozó 

Székhely: 7636 Pécs, Illyés Gyula út 32.  
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Adószám: 66965830-1-22 

Telefon: + 36 70 386 3050 

E-mail: info@weblap-keszites.com  

Weblap: www.weblap-keszites.com  

 

Adatkezelő az elkészült médiatartalmak helyi sajtóban (Kisváros című újság) történő 

nyilvánosságra hozatalára vonatkozóan Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozóval működhet 

együtt: 

 

Név: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 

Telefon: + 36 (24) 505-505 

E-mail: varoshaza@szigetszentmilos.hu  

Képviseli: Nagy János polgármester 

 

Az Adatkezelő a médiatartalmak kezelése, nyilvánosságra hozatala kapcsán további jelen 

adatkezelési tájékoztatóban előre meg nem határozható egyéb adatfeldolgozókkal is 

szükségszerűen közreműködhet.  

 

Az Adatkezelő által rendezett sajtónyilvános esemény, rendezvény alkalmával a sajtó jelen 

lévő munkatársai által készített fénykép-, hang- és videofelvételek elkészítésének és 

nyilvánosságra hozatalának módjáért Adatkezelő felelősséget nem vállal. Az ilyen módon 

nyilvánosságra hozott felvételek bárki számára hozzáférhetőek. 

 

 

II. Az adatkezelés célja 

 

Az Adatkezelő által szervezett valamennyi telephelyén belüli és azon kívüli eseményen, 

rendezvényen különböző Bölcsődei foglalkozásokon olyan fénykép-, hang-, és 

videofelvételek készüljenek, melyek dokumentálják az adott esemény lebonyolítását, 

népszerűsítsék a hasonló rendezvényeket, átfogó képet, tájékoztatást adjanak elsősorban a 

szülők részére az Intézmény mindennapi életéről, a gyermekek fejlődéséről, 

játéktevékenységükről, a bölcsődei munkavállalók munkamódszereinek bemutatásáról.  

 

 

III.  A kezelt adatok köre 

 

Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre: 

- az Érintett képmása; 

- az Érintett neme; 

- az Érintett fizikai, fiziológiai megjelenése, biometrikus adata, - úgymint arckép,  

esetleges testi fogyatékossága; 

- az Érintett magatartása, cselekvése, viselkedési jellemzői; 

- az Érintett hangja, hangszíne, nyelv-és szóhasználata, esetlegesen beszédhibájával, 

tájszólásával, egyéb beszédsajátosságaival kapcsolatos adatok; 

- a médiatartalom készítésének időpontjával összefüggésben az Érintett az adott 

eseményen, rendezvényen való tartózkodásának időpontja;  

- a médiatartalom alapján az Érintettre vonatkozóan levonható egyéb következtetés. 
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IV. Az adatkezelés jogalapja 

 

Jelen adatkezelési tájékoztató III. pontjában megjelölt személyes adatok kezelésének 

jogalapja az Érintett hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) albekezdésének a) pontja.  

 

Amennyiben a bölcsődébe járó gyermekekről, törvényes képviselőikről, egyéb 

hozzátartozóról, résztvevőről, valamint a bölcsődei közalkalmazottakról tömegfelvételek 

(fénykép és/vagy videofelvétel) készülnek, úgy annak készítéséhez, kezeléséhez, 

közzétételéhez – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (2) 

bekezdésének rendelkezéseire figyelemmel – nem szükséges az Érintett hozzájárulása. 

Adatkezelő, ezen médiatartalmakat a jelen adatkezelési tájékoztató II. pontjában megjelölt 

célok elérése érdekében, jogos érdekeinek érvényesítése miatt készíti, így az azokban 

megjelenő személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) albekezdésének f) 

pontja. 

 

V. Adatkezelés időtartama 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény 4.§ (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel személyes adat csak a cél 

megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.  

 

Az Érintettről készült fénykép-, hang- és videofelvételt az Adatkezelő az Érintett 

hozzájárulásának írásbeli visszavonásáig kezeli, de legkésőbb a gyermekek és törvényes 

képviselőik esetében a bölcsődei jogviszony időtartamát követő 90 napig, a közalkalmazottak 

esetén a bölcsődei munkajogviszonyának időtartamát követő 90 napig őrizheti meg, kezelheti, 

használhatja fel. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, 

visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

 

Az Érintett adatainak törlése Adatkezelő számítógépes rendszerében történő törlésével, 

valamint Adatkezelőhöz köthető weblapról, közösségi oldalalakról és a keresési 

előzményekből történő törlésével történik, az adatok elektronikus formában ezt követően nem 

állíthatóak helyre. Print kiadványok esetében az adatkezelés időtartama az adat 

felhasználásával készítendő kiadványok gyártásának utolsó lehetséges időpontját jelenti. 

 

Amennyiben a személyes adatok kezelésének jogalapja az Érintett hozzájáruló 

nyilatkozatához kötött, és az Érintett hozzájárulását írásban visszavonja, az Adatkezelő az 

egyértelműen azonosított fényképfelvételt soron kívül törli a weblapjának és közösségi média 

felületéről és a keresési előzményekből. Az egyértelműen azonosított videofelvétel esetében 

az Érintettet ábrázoló felvételrészletet törli a videofelvételről. Az Érintett hozzájáruló 

nyilatkozatának visszavonása esetén Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak 

érdekében, hogy az érintett fényképfelvételt tartalmazó print kiadványok terjesztése ne 

valósulhasson meg. 

 

VI.  Nyilvánosságra hozatal 

 

Az Adatkezelő a birtokába kerülő fénykép-, hang-, és videofelvételt az Intézményhez köthető 

weblapon, valamennyi nyílt vagy zárt Facebook közösségi oldalon, Szigetszentmiklós 



városhoz köthető nyomtatott (print) kiadványokban tájékoztatás céljából, illusztrációként 

jelenteti meg. Hang- és videofelvételt rádió, illetve televíziós műsorok alkalmával 

felhasználja fel.  

 

Az Adatkezelő a médiatartalmakat lehetőség szerint valamilyen azonosító számmal 

megjelölten vagy egyéb beazonosításra alkalmas módon hozza nyilvánosságra.  

 

A nyilvánosságra hozatalra kizárólag abban az esetben nem kerül sor, hogy az érintett az 

általa adott hozzájárulást visszavonja – figyelemmel a törléshez való jogra-. Tájékoztatom, 

hogy az érintett, a hozzájáruló nyilatkozatának visszavonását tartalmazó beadványában 

sorszámra vagy más azonosítóra történő hivatkozással jelölje meg, hogy mely médiatartalom 

kapcsán kezdeményezi a visszavonást. 

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat direkt reklámcélból vagy gazdasági érdekből nem 

használja fel. 

 

Az adattovábbítás címzettjeivel Adatkezelő adatfeldolgozói szerződést köt, valamint 

megköveteli az adatkezelési gyakorlatuk GDPR szerinti megfelelését. 

 

VII. Az adatok kezelésének módja 

 

Az Adatkezelő jelen tájékoztató kezelt adatok körénél megjelölt és birtokába kerülő 

személyes adatokat manuálisan kezeli, tehát nem végez automatizált adatkezelést. Az 

adatokhoz az Adatkezelő mindenkori vezetője, és az által ezen feladat teljesítésével 

megbízott, és jogosultsággal rendelkező egyéb bölcsődei munkatársak, valamint az Intézmény 

fenntartójának rendszergazdai feladatokat ellátó mindenkori alkalmazottja férhet hozzá. 

 

Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok megfelelő szintű biztonságára és 

bizalmas kezelésére, többek között annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes 

adatokhoz és az adatok kezeléséhez használt eszközökön való jogosulatlan hozzáférést, illetve 

azok jogosulatlan felhasználást. Így a papíralapú dokumentumok Adatkezelő zárható 

helyiségében és irodabútorokban, az az elektronikus formátumban megjelenő adatok logikai 

védelemmel ellátott számítástechnikai eszközökön kerülnek kezelésre, gyűjtésre, 

rendszerezésre. 

 

VIII. Az adatkezelésben érintett jogai 

 

VIII.1. Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk) 

/Csak hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén érvényesíthető./ 

 

Az Érintett jogosult bármelyik adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonni, 

amikor az Érintett személyes adatainak kezelése az Érintett hozzájárulásán alapszik. Fontos, 

hogy a hozzájárulás visszavonása a hozzájárulás visszavonása előtt végzett adatkezelés 

jogszerűségét nem befolyásolja. Abban az esetben, ha az Érintett hozzájárulását visszavonja, 

lehetséges, hogy bizonyos szolgáltatásokat az Adatkezelő nem tud számára nyújtani, és 

amennyiben ez releváns, az Adatkezelő erről a hozzájárulás visszavonásakor ad tájékoztatást. 

Az Érintett, ezen jogának gyakorlása nem érinti az Adatkezelő által más jogalap alapján 

kezelt személyes adatok további kezelését. 

 



VIII.2. Az Érintett előzetes tájékoztatáshoz való joga (GDPR 13. cikk) 

/Valamennyi adatkezelési jogalap esetén./ 

 

Amennyiben a személyes adatokat az Érintettől gyűjtik, Adatkezelő a személyes adatok 

megszerzésének időpontjában tájékoztatja az Érintettet az Adatkezelőre vonatkozó alapvető 

információkról, a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, 

az esetleges adattovábbítási műveletekről. Adatkezelő ezen felül köteles az Érintettet az adatai 

kezelésére vonatkozó kiegészítő információkról is tájékoztatni, így többek között az 

adattárolás időtartamáról, az Érintettet megillető jogokról, valamint a hatóságnak címzett 

panasz benyújtásának jogáról. 

 

Adatkezelő az Érintett előzetes tájékoztatáshoz való jogának érvényesülését jelen 

Adatkezelési Tájékoztató nyilvánosságra hozatalával, valamint az Érintett részére az 

adatkezelési művelet megkezdése előtt történő hozzáférhetővé tételével biztosítja. 

 

VIII.3. A hozzáférési jog (GDPR 15. cikk) 

/Valamennyi adatkezelési jogalap esetén./ 

 

Az Érintett jogosult hozzáférést kérni a személyes adataihoz, továbbá az Adatkezelő által 

kezelt személyes adatairól másolatot kapni és ellenőrizni, hogy az adatkezelést az Adatkezelő 

jogszerűen végzik-e. 

 

VIII.4. A törléshez – elfeledtetéshez – való jog (GDPR 17. cikk) 

/Valamennyi adatkezelési jogalap esetén./ 

 

Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését kérni. E jog 

gyakorlása feljogosítja az Érintettet arra, hogy kérje az Adatkezelőktől személyes adatainak 

törlését, amennyiben azok további kezelésére nincs megfelelő ok. Az Érintett abban az 

esetben is jogosult kérni személyes adatainak törlését, amennyiben sikerrel tiltakozott 

személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az Adatkezelő a személyes adatait jogellenesen 

kezelte, vagy amennyiben a magyar jog alapján az Adatkezelő köteles az Érintett személyes 

adatait törölni. Adatkezelő ugyanakkor bizonyos esetekben jogosult megtagadni a törlési 

kérelem teljesítését, melyről az Érintett megfelelően tájékoztatni köteles. 

 

 

VIII.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk) 

/Valamennyi adatkezelési jogalap esetén./ 

 

Az Érintett jogosult személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, amennyiben az 

Adatkezelő jogellenes adatkezelést folytat, az Érintett nem szeretné, hogy az adatok törlésre 

kerüljenek, és inkább az adatok felhasználásának korlátozását kéri. Az adatkezelés 

korlátozásához való jog megilleti továbbá az Érintettet abban az esetben is, amikor vitatja az 

Adatkezelő által kezelt adatok pontosságát. 

 

VIII.6. A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk) 

/Csak jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén érvényesíthető./ 

 



Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 

személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán, vagy jogos érdeken alapuló 

kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben 

az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha 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. 

 

 

IX. Tájékoztatás jogérvényesítési lehetőségekről 

 

Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatokat mindig nyitott, pontos és törvényes 

módon dolgozza fel, Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt foglalkoztat. 

 

Amennyiben az Érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az Infotv. 

rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy az Adatkezelő a személyes 

adatait kezeli, akkor javasoljuk, hogy először az Adatkezelőt keresse meg panaszával. A 

panasza minden esetben kivizsgálásra kerül.  

 

Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy az Adatkezelő kezeli az adatait, vagy 

közvetlenül hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, 

postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu , honlap: www.naih.hu).  

 

Lehetősége van továbbá adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben 

soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) 

vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél 

(http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét.  

 

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a 

http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. 

 

Szigetszentmiklós, 2020. …………… 

 

         Bágyiné Sutus Hajnalka 

               Intézményvezető 

Vackor Integrált Bölcsőde  
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