
HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT A TANULÓ EGYEDI ADATKEZELÉSÉHEZ 
 
Alulírott (Érintett) 
Szülő/törvényes képviselő neve : …………………………….. ................................................................................  
lakcíme:  .....................................................................................................................................................................  
Tanuló (gyermek) neve:……….…………………..………………………………………………………………… 
osztálya:……………………………………………………………………………………………………………... 
 
Adatkezelő neve: Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola 
Székhely: 7030 Paks, Deák Ferenc utca 9. 
E-mail: proartis@proartis-paks.edu.hu  
Telefon: 06 75/ 200-275 

 
Nyilatkozom, hogy az Adatkezelő Adatkezelési tájékoztatóját a Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola honlapján 
megismertem, a személyes adatok kezeléséhez általam adott hozzájárulás önkéntes, minden befolyástól mentes.  
A jelen Nyilatkozat a benne foglalt adatok kezelésére is feljogosítja az Adatkezelőt.  
 
……….………..., 2022. ……..……………..….. 
 

 
   …………………………………… 
   szülő/törvényes képviselő aláírása 

 
 

Jelen lévő tanúk aláírásunkkal igazoljuk, hogy a szülő/ törvényes képviselő a fenti nyilatkozatot előttünk írta alá, illetve 
aláírását előttünk saját kezű aláírásának ismerte el.  

 

1. tanú        2. tanú  
Név:………………………………..............   Név:……………………………………..… 
Lakcím:……………………………..…….    Lakcím:…………………………………....  
Aláírás: …………………………………..    Aláírás: ………………………..…………… 
 

A hozzájárulásom kiterjed: A megfelelő 
szöveg 
aláhúzandó 

Az adatkezelés célja: 

1.) A 2022/2023-as tanév munkatervében szereplő 
programokon, rendezvényeken, ünnepélyeken ill. tanórán, a 
gyermekemről készült fénykép ill. hang és videófelvétel 
készítéséhez, tárolásához kifejezetten:   

 
Hozzájárulok 
 
Nem járulok 
hozzá 

Fénykép-, hang-, illetve 
videófelvétel készítése az 
intézmény népszerűsítése 
érdekében történő felhasználás 
céljából. 

2.) Az 1.  pont szerint elkészített fénykép-, hang- és 
videófelvétel nyilvánosságra hozatalához az iskola honlapján,  
közösségi médiában az iskola neve alatti felületen (nyilvános, 
zárt csoportban); továbbá az iskola népszerűsítésével 
kapcsolatos elektronikus, nyomtatott és egyéb tájékoztató 
anyagokban, évkönyvben, történő megjelenéséhez 
kifejezetten: 

 
Hozzájárulok 
 
 
Nem járulok 
hozzá 

Az intézményben folyó 
köznevelési tevékenységről a 
nyilvánosság tájékoztatása, 
valamint az intézmény 
népszerűsítése. 

3.) A 2022/2023-as tanév tanóráin és egyéb iskolai 
foglalkozásokon a tanuló által készített különféle 
produktumok, tanulmányi versenyeken elért eredmények 
nyilvánosságra hozatalához az - iskola honlapján, - közösségi 
médiában az iskola neve alatti felületen; továbbá az iskola 
népszerűsítésével kapcsolatos elektronikus, nyomtatott 
tájékoztató anyagokban, történő megjelenéséhez kifejezetten: 

 
Hozzájárulok 
 
 
Nem járulok 
hozzá 

Az intézményben tanulók 
képességeinek, produktumainak, 
eredményeinek a bemutatása az 
érdeklődők részére, a nyilvánosság 
tájékoztatása. 

A hozzájárulás az 1.) pont tekintetében, - a felvételek készítése - a 2022/2023-as tanév idejére vonatkozik A 2.) és a 
3) pontban, - a felhasználás tekintetében - a hozzájárulás visszavonásáig érvényes. Amennyiben a későbbiekben az 
Érintett úgy dönt, hogy a fent adott nyilatkozatát vissza kívánja vonni, bármikor megteheti az Adatkezelő székhelyére 
címzett nyilatkozat formájában. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti 
adatkezelés jogszerűségét. 


