ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a Madách Tánc- és Színművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
………… / …..……. tanév párhuzamos (szakgimnáziumi) művészeti képzésére
jelentkezők felvételi vizsgáján (a továbbiakban: Felvételi) készült videó-, fényképés hangfelvételek (személyes adatok) kezeléséről
Alkalmazott jogszabályok, fogalmak meghatározása
 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.),
 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április
27.) 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)
Az érintett, a személyes adat, a hozzájárulás, az adatkezelő, az adatkezelés, az adattörlés,
az adatzárolás, az adatmegsemmisítés, az adatfeldolgozás, valamint az adatállomány
fogalmát az Infotv. 3. §-a tartalmazza.
1. Adatkezelő adatai:
1.1. Elnevezése: Madách Tánc- és Színművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti
Iskola
1.2. Fenntartója: MŰVÉSZ GYEREKEKÉRT Közhasznú Nonprofit Kft. (székhelye: 1149
Budapest, Angol u. 75.)
1.3. Székhelye: 1149 Budapest, Angol u 75.
1.4. Elérhetőségei:
levelezési címe: 1149 Budapest, Angol u. 75.
elektronikus levelezési címe (e-mail cím): titkarsag@mmti.hu
honlap: www.mmti.hu
2. Az adatkezelés megnevezése és jogalapja:
Megnevezése: A ……………év ……………hó …………….. napján megtartásra kerülő
Iskolai felvételi vizsgához kapcsolódóan az érintettek személyes adatainak
kezelése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (írásos Hozzájáruló Nyilatkozat).
3. A kezelt adatok köre:
3.1. A Felvételin részt vevő felvételiző (a továbbiakban: Felvételiző) alábbi, a
Felvételin rögzített adatai:
neve
fotófelvétel
videófelvétel
hangfelvétel.
3.2.A Felvételiző törvényes képviselőjének alábbi, a Hozzájáruló Nyilatkozatban általa
megadott adatai:
neve
születési neve
anyja születési neve
lakóhelye
aláírása.

4. Az adatkezelés tartalma és célja
4.1. A 3.1. pontban meghatározott személyes adatok vonatkozásában:
Felvételizőről a Felvételin fotó, videó- és hangfelvétel készítése és kezelése, a
felvételek megtekintése, meghallgatása kizárólag saját, belső felhasználás („házi
használat”) során az iskolai felvételi alkalmasság eldöntése céljából.
4.2. A 3.3. pontban meghatározott személyes adatok vonatkozásában: a jogszerű
eljárás biztosítása (törvényes képviselő hozzájárulása) céljából.
5. Az adatkezelés időtartama
5.1. A Felvételi napjától a sikeres Felvételit követő Beiratkozás napjáig.
5.2. A Beiratkozás napján, vagy ha a törvényes képviselő kéri a személyes adatok törlését,
a törvényes képviselő önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított
5 munkanapon belül az Adatkezelő törli az adatokat.
6. A személyes adatok helyesbítése, zárolása, törlése
A személyes adatok helyesbítési, zárolási, törlési igényét e-mailben a titkarsag@mmti.hu
címre kell eljuttatni. Az Adatkezelő a helyesbítési, törlési igény beérkezésétől számított 5
munkanapon belül helyesbíti, zárolja vagy törli az adatokat. Törlés esetén a megjelenített
adatok nem állíthatók helyre.
7. Adatbiztonsági intézkedések
Az Adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést
megtesz a személyes adatok biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának,
megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében.
8. Az érintett jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban
Személyes adatai kezeléséről az érintett (akinek személyes adatát kezelik) tájékoztatást
kérhet. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól,
forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel
összefüggő tevékenységéről. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a titkarsag@mmti.hu
címre kell eljuttatni. A tájékoztatást kérő a kérelem beérkezését követő 25 napon belül
választ kap. Az érintett kérheti továbbá adatai törlését vagy zárolását az 5.-6. pontban
meghatározottak szerint.
9. Felügyeleti Hatóság
Az érintett az adatkezeléssel, adatfeldolgozással összefüggő jogainak megsértése esetén
bírósághoz fordulhat, valamint panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (NAIH) előtt.
A NAIH elérhetősége:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Levelezési
cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: +36 -1-391-1400, Fax: +36-1-391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

