
HOZZÁJÁRULÁSI NYILATKOZAT 

- kép-és videófelvételek (továbbiakban: felvételek) készítésével és azok felhasználásával kapcsolatban – 

1. A nyilatkozat célja 

A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődékhez tartozó intézményben (a továbbiakban: „Bölcsőde”) a bölcsődében megrendezésre kerülő programok 

keretében felvételeket kíván készíteni Önről és gyermekéről, illetve közzétenni. Ezért felvétel készítését, illetve közzétételét (a továbbiakban: 

„adatkezelés”) a Bölcsőde csak az Ön hozzájárulása esetén teheti meg, figyelemmel az általános adatvédelmi rendeletre (a továbbiakban: 

GDPR). 

A Bölcsőde jelen hozzájárulási nyilatkozat alkalmazásával kívánja igazolni, hogy Ön, mint Érintett (szülő, gyám, gyermek, munkatárs, vendég, 

tanuló), – gyermek esetén szüleje, vagy gyámja – hozzájárult, hogy az Ön saját, vagy gyermeke személyes adatait kezeljük, vagyis, hogy 

felvételt készítsünk, illetve tegyünk közzé Önről és gyermekéről. 

Kérjük, a lenti táblázatban adja meg a személyes adatait: 

Érintett neve   

Érintett lakcíme  

Érintett anyja neve  

Érintett születési helye, ideje  

Szülő, vagy gyám esetén gyermeke neve  

Szülő, vagy gyám esetén gyermeke lakcíme 

 
 

Szülő, vagy gyám esetén gyermek születési helye, ideje  

 

Kérjük, a lenti táblázatban a megfelelő négyzetben X jellel jelölje meg, hogy mihez kíván hozzájárulni: 

Adatkezelés leírása Nyilatkozat* 

 

Önről a Bölcsőde felvételt készítsen. 

 

 

az Önről készült felvételeket a Bölcsőde felhasználja az adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint. 

 

 

gyermekéről a Bölcsőde felvételt készítsen.** 

 

 

a gyermekéről készített felvételeket a Bölcsőde felhasználja az adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint.** 

 

* Kérjük tegyen X jelölést abba a négyzetbe, amelyik lehetőséghez hozzájárul. 

**Csak abban az esetben kell ezzel kapcsolatban nyilatkozni, ha az érintett szülő, vagy gyám. Az adatkezelés részleteivel kapcsolatban további 

információ a jelen nyilatkozathoz tartozó tájékoztatóban érhető el. A jelen nyilatkozat aláírásával az Érintett tudomásul veszi az adatkezelési 

tájékoztatóban leírtakat. 

 

2. Adatkezelő adatai 

Név: Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 

Székhely: 1083 Budapest, Szigetvári u.1. 

Képviseletre jogosult neve, beosztása: Koscsóné Kolkopf Judit, intézményvezető 
Törzskönyvi azonosító: 679374 

Adóigazgatási szám: 16922545-2-42 

Weboldal: www.bolcsode-bp08.hu 

E-mail elérhetőség: jeb@bolcsode-bp08.hu 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@bolcsode-bp08.hu 

 

3. Hozzájárulás visszavonása 

Az adatkezeléshez-vagyis a felvétel készítéshez és/vagy közzétételhez- való hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás 

visszavonása nem befolyásolja azt, hogy az a tevékenység, amelyhez Ön korábban hozzájárult, jogszerű marad.  

Amennyiben szeretné a hozzájárulását visszavonni, ezt megteheti írásban is, amit a fenti 2.pontban lévő címekre küldhet el, vagy szóban is 

megkereshet minket. 

 

Kelt: Budapest, …………….év ……………….hónap …….nap 

 ……………………………………………… 

Érintett aláírása 

 

  



Adatkezelési tájékoztató 

- kép-és videófelvételek (továbbiakban: felvételek) készítésével és azok felhasználásával kapcsolatban – 

Tisztelt Érintett! 

Célunk, hogy Ön a Bölcsődében megrendezésre kerülő programokon gyermekével tett látogatása során felvételek készítésével 

és azok felhasználásával kapcsolatban minden lényeges információt megkapjon, valamint segítsük Önt a jogai gyakorlásában. 

Kérjük, a hozzájárulási nyilatkozat kitöltése előtt olvassa el a jelen Adatkezelési tájékoztatót! 

A Bölcsőde szeretne felvételt készíteni Önről és a gyermekéről, illetve a felvételeket a Bölcsőde weboldalán, közösségi oldalain 

és nyomtatott formában közzétenni. Célunk, hogy a Bölcsőde eseményeinek, programjainak bemutatásával a Bölcsődét 

népszerűsítsük. A felvételeket készítésük után 5 munkanappal tesszük közzé. Amennyiben a közzététel előtt szeretné 

megtekinteni a felvételeket, keressen minket az elérhetőségünkön. 

Az Ön hozzájárulása esetén a Bölcsőde felvételeket és a hozzájárulási nyilatkozaton szereplő adatait kezelheti. Amennyiben 

Ön visszavonja a hozzájárulását, illetve kéri, hogy töröljük az adatait, vagy már nem indokolt az adatainak kezelése, az adatait 

megsemmisítjük. A felvételeket fél évente frissítjük és szükség esetén töröljük. 

Hozzájárulását az adatkezelési nyilatkozatban szereplő megfelelő négyzet bejelölésével tudja megadni.  

Hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Tehát, ha a továbbiakban nem kívánja, hogy Önről vagy gyermekéről felvételeket 

készítsünk vagy közzé tegyünk, írjon nekünk az e-mail címünkre vagy vegye fel velünk a kapcsolatot szóban. Tájékoztatjuk, 

hogy a hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja azt, hogy az a tevékenység, amelyhez Ön korábban hozzájárult, jogszerű 

marad. 

Ön nem köteles hozzájárulni az adatai kezeléséhez. Amennyiben nem járul hozzá az adatkezeléshez, nem készítünk, illetve 

teszünk közzé Önről vagy gyermekéről felvételt. Tájékoztatjuk, hogy ez semmilyen hátrányos következménnyel nem jár, Ön 

és gyermeke ugyanúgy részt vehetnek a programokon. 

A felvételeket azok készítésekor a felvételt készítő munkatárs, valamint a felvétel készítésével megbízott fotós ismerheti meg. 

A közzétett felvételek pedig nyilvánosak, azokat bárki megtekintheti. 

A Bölcsőde védi az Ön személyes adatait, a hozzájárulási nyilatkozaton szereplő adatokat más nem ismerheti meg. Megteszünk 

minden olyan technikai és szervezési intézkedést, mely az Ön és gyermeke személyes adatainak biztonságát garantálja. A 

felvételeket, illetve a hozzájárulási nyilatkozatokat fizikailag zártan kezeljük, valamint biztonságos adathordozókon tároljuk. 

Ön ingyenes tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint kérheti azok helyesbítését, törlését, 

zárolását, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen. Ezeken felül Önt megilleti az 

adathordozhatósághoz való jog is. További információ ezzel kapcsolatban a honlapunkon található (http://www.bolcsode-

bp08.hu/adatkezelesi_tajekoztato.html). vagy írjon nekünk e-mailt és 30 - tiltakozás esetén 15 - napon belül válaszolunk. 

Általános tájékoztatást bárki kérhet, amennyiben személyes adatot érintő kérdése van, tájékoztatást csak a megfelelő 

személyazonosítás után áll módunkban adni. 

Amennyiben bármilyen kérdése vagy panasza van, forduljon hozzánk bizalommal és mindent megteszünk annak érdekében, 

hogy együtt megoldást találjunk. 

Amennyiben a megkeresés nem vezet eredményre, Ön jogosult 

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesíteni jogait (a per az Ön lakóhelye 

vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható; a törvényszékek felsorolását és 

elérhetőségét az alábbi linken keresztül lehet megtekinteni: http://birosag.hu/torvenyszekek), valamint 

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak szerint 

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefon: 

+36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: https://www.naih.hu; a 

továbbiakban: NAIH) fordulni és panaszt tenni. 

 

Kelt: Budapest, …………….év ……………….hónap …….nap  

                                                                                                                                               Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 


