
GYERMEKEK ADATAINAK KEZELÉSÉHEZ ADATKÉRŐ LAP ÉS ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ 

 

Amennyiben a személyes adatok kezelésének jogalapja hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), a közvet-
lenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett szemé-
lyes adatok kezelése akkor jogszerű, a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek 
esetén a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a 
gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte (GDPR 8. cikk (1) bekezdés). 

A gyerekekről rendezvények során készített fényképek készítésével és nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos 
elvárásokról a magyar hatóság külön közleményt adott ki, mely szerint a gyermekekről készült felvételek személyes 
adatnak minősülnek, ezért kezelésükhöz szükséges az adatalany, illetve törvényes képviselőjének felhatalmazása 

• 14 év alatti gyermek esetében a szülő, 

• 14-16 év között a szülő és a gyermek közösen, 

• 16 év fölött pedig már kizárólag a gyermek jogosult a hozzájárulás megadására. 
 
Különélő vagy elvált szülők esetében csak az a szülő adhat érvényes adatkezelési nyilatkozatot, aki a szülői 

felügyeleti jogok gyakorlására jogosult – a nevelési, oktatási intézménynek azonban nem feladata, hogy ezt a kér-
dést mélységében vizsgálja, el kell fogadnia az erről szóló nem feladata, hogy ezt a kérdést mélységében vizsgálja, 
el kell fogadnia az erről szóló szülői tájékoztatást azzal, hogy vita esetén az ellentmondást az erre jogosult hatóság-
nak (gyámhatóság, bíróság) kell megoldania (NAIH közlemény: https://www.naih.hu/files/2017-08-31-kozlemeny-
diakok-fenykepe-isk-honlapon.pdf). 

 
A Ptk. 2:48. §-a [A képmáshoz és a hangfelvételhez való jog] így rendelkezik: 

(1) Képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges. 
(2) Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tö-

megfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén. 
 

Egyesületünk – a gyermekek védelme érdekében – a közösségi oldalakon kizárólag csoport- és csapatképeket, 
oszt meg, a további képek, illetve a meccsek videófelvételei csak a honlapunkon (sportiskola.hu) érhetők el. 
  



ADATKÉRŐ LAP ÉS ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ 

HOZZÁJÁRLÁSON ALAPULÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ 

(14-16 év közötti érintett esetén) 

 

 Az érintett adatai 
(16 éven aluli személy) 

Az érintett felett szülői felügyeletet 
gyakorló személy(ek) adatai 

Név:   

Anyja neve:   

Születési hely, időpont:   

Lakcím:   

Telefonszám:   

E-mail cím:   

AZ INTÉZMÉNY ADATAI 

Az adatkezelő neve, címe: 
Soproni Sportiskola Egyesület 
9400 Sopron, Várkerület 10. 

Az adatkezelő képviselője: 
Dr. Szekeres Csaba 
+36 20 921 9001 

Az adatkezelő honlapja: sopronisportiskola.hu 

Az adatkezelő  
Facebook oldala: 

https://www.facebook.com/SoproniSportiskolaEgyesulet 

Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, illetve 8. cikk (1) bekezdés) 

Az adatkezelés célja: szülői felügyelet minőségben adott hozzájárulás kezelése 

Adatfeldolgozó 
igénybevétele: 

MKOSZ és a Soproni Sportiskola Egyesület 

Az adattovábbítás ténye, 
címzettje: 

CORE UP sporttevékenység nyilvántartó rendszer, szövetség NYIL rendszer, MKOSZ 
nevezési rendszer, MKOSZ rendszere, Sportiskola honlap, NSI nyilvántartás; 
válogatott játékosok esetében továbbá: MOB, NUPI és FIBA játékosnyilvántartás 

A személyes adatok 
tárolásának időtartama: 

A játékos leigazolásától (játékjog megszerzése), az egyesületben való játékjogáig 
tart. 

  



Tájékoztatás az érintettek jogairól 

 

Önnek, mint az Egyesületünknél személyes adatok kezelésében érintett 16 éven aluli gyermek felett szülői fel-
ügyeletet gyakorló személynek joga van 

a) kérelmezni Egyesületünktől a gyermekére és Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést; 
b) a gyermeke és az Ön személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy zárolását; 
c) a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén gyermekének és Önnek joga van az adathor-

dozhatósághoz, továbbá 
d) tiltakozhat a gyermeke és az Ön személyes adatainak kezelése ellen, illetve 
e) Önnek joga van az adatkezelési hozzájárulását bármely időpontban ingyenesen visszavonni. A vissza-

vonás nem érinti – a hozzájárulás visszavonása előtt – végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A vissza-
vonást Ön postai vagy elektronikus úton is kezdeményezheti.  
Utóbbi esetben a szekeres.csaba@sopronisportiskola.hu e-mail címen. 

f) Önnek joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabad-
ság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 1 391 1400, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfel-
szolgalat@naih.hu). Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a szokásos tartózkodási helye, illetve mun-
kahelye szerinti felügyeleti hatóságnál is panaszt tehet. 

g) Jogai megsértése miatt Ön bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi 
perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön választása szerint – az Ön lakhelye vagy 
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

 
Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felme-
rült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Egyesületünket. 
 
A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes 
adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.). 

::::::::::::::::::::: 

Kijelentem, hogy az általam a fentiekben megadott gyermekemre vonatkozó személyes adatok és a saját szemé-
lyes adataim a valóságnak megfelelnek és a jelen dokumentumban megjelölt célú és időtartamú adatkezeléshez 
önkéntesen, minden külső befolyás nélkül járulok hozzá. 

Sopron, 20…. év, ………………………………….. hó, ………. nap 

 
 .......................................................................................  ........................................................................................  
 a szülői felügyeletet gyakorló aláírása a 14-16 év közötti gyermek aláírása 
 
Fénykép- és videófelvétel készítéséhez és felhasználásához kért hozzájárulás esetén: 
Kijelentem, hogy az általam a fentiekben megadott személyes adatok a valóságnak megfelelnek és a jelen doku-
mentumban megjelölt célú és időtartamú adatkezeléshez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül járulok hozzá.  

Sopron, 20..…. év, ………………………………….. hó, ………. nap 

 
 .......................................................................................  ........................................................................................  
 a szülői felügyeletet gyakorló aláírása a 14-16 év közötti gyermek aláírása 

 

Készül 2 példányban: 

1. pld. szülői felügyeleti jogot gyakorló személy 

2. pld. Egyesület 


