
  

 

 Adatkezelési tájékoztató 

 

 

A Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola látja el a XI. Országos Fuvola-duó Verseny előkészítésével, 

szervezésével összefüggő központi koordinációs, valamint az országos versenyszabályzatban, a 

versenykiírásban meghatározott feladatokat.  

Jelen tájékoztató célja a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola szervezésében megrendezésre kerülő 

tanulmányi és tehetséggondozó verseny lebonyolításához szükséges személyes adatok, versenyeredmények, 

dokumentációhoz szükséges fényképek kezelése során felmerülő lényeges adatkezelési körülmények 

ismertetése az Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EU Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet, a 

továbbiakban: GDPR), és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseivel összhangban. 

Jelen Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti 

Iskola különösen figyelemmel volt a GDPR, az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és az egyéb vonatkozó 

jogszabályok rendelkezéseire.  

1. Az adatkezelő személye  

Név: Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola  

Képviseli: Csábi István intézményvezető 

Székhely: 2660 Balassagyarmat, Óváros tér 11. 

Levelezési cím: 2660 Balassagyarmat, Óváros tér 11.  

Telefon: (+36 35) 301-433; (+36 35) 301-428  

email: titkarsag@rozsavolgyi-bgyarmat.sulinet.hu 

2. Az adatkezelés célja  

Az Iskola a felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a tanulmányi és  

tehetséggondozó verseny lebonyolítása érdekében kezeli.  

3. Az adatkezelés jogalapja  

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a felhasználó nyilatkozata, amelyet az 

adatkezelési tájékoztató elfogadásával/a versenyre való jelentkezéssel ad meg. A felhasználó hozzájárulását 

bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján 

végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.  

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a törvényes képviselő, vagy – 16. 

életévét betöltött tanuló esetében – a tanuló önkéntes hozzájárulása. A törvényes képviselő, illetve a 16. évet 

betöltött tanuló a mellékelt Adatkezelési nyilatkozat kitöltésével, saját kezű aláírásával hitelesítve, adja 

hozzájárulását az adatok kezeléséhez. Az érintett hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás 

visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.  



 

4. Milyen adatokat kezel az Alapítvány?  

 tanuló neve, OM azonosítója, születési ideje, zeneiskolai évfolyama 

 tanuló versenykiírás szerinti kategóriája  

 tanuló felkészítő tanára neve, e-mail címe  

 tanuló intézményének neve, címe, elérhetőségei 

 versenyeredmények  

 dokumentációhoz szükséges fényképek, felvételek  

5. Adatfeldolgozó  

A Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola a verseny előkészítésével és szervezésével megbízott 

munkatársai. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók a személyes adat kezelése során a mindenkor hatályos 

adatvédelmi előírások, így ülönösen a GDPR és az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően jár el.  

6. Meddig kezeli az Iskola az Ön által megadott adatokat?  

Adatkezelő és az Adatfeldolgozó a 4. pont szerinti személyes adatokat a verseny meghirdetésének napjától a  

hozzájárulás visszavonásáig. Ezt követően az Adatkezelő és Adatfeldolgozó az adatokat törlik.  

7. Az adatokhoz hozzáférők köre  

A megadott személyes adatokhoz feladataik ellátása érdekében kizárólag az Adatkezelő és Adatfeldolgozó arra 

jogosult munkatársai férhetnek hozzá. A személyes adatokat harmadik személyek számára nem adják át.  

8. Hogyan védjük az Ön személyes adatait?  

Az Iskola gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési  

intézkedéseket, melyek a GDPR, Infotv., és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához  

szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, 

törlés, vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.  

9. Önnek milyen jogai vannak az általunk kezelt adataival kapcsolatban?  

Tájékoztatáshoz való jog: Az Iskola megfelelő intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy az Ön részére a  

személyes  adatok  kezelésére  vonatkozó  információkat és egyéb  tájékoztatást tömör, átlátható, érthető  és 

könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, különösen a 

gyermekeknek címzett bármely információ esetében.  

Adatokhoz való hozzáférés joga: Ön jogosult arra, hogy az Iskolától visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, 

hogy személyes adatainak  kezelése  folyamatban van-e, és ha  ilyen  adatkezelés folyamatban van,  jogosult 

arra, hogy tájékoztatást kapjon.  

Helyesbítéshez  való  jog: Ön   jogosult  arra,   hogy   kérésére  az  Iskola   indokolatlan  késedelem   nélkül 

helyesbítse a Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.  

Törléshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az Iskola indokolatlan késedelem  nélkül törölje a Önre  

vonatkozó személyes adatokat.  

Az  adatkezelés  korlátozásához való  jog:   Ön  jogosult   arra,  hogy   kérésére   az   Iskola  korlátozza  az 

adatkezelést, ha a GDPR 18. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike teljesül.  

 



10. Jogérvényesítési lehetőségek  

Ön tájékoztatást kérhet tőlünk arról, hogy mely személyes adatait kezeljük, ezt azonban szükség esetén – az  

adatkezelés  jellegére  tekintettel, éppen  adatainak  védelme  érdekében – csak előzetes  személyazonosítást 

követően tudjuk biztosítani. Erre irányuló igénye esetén kérjük, hogy azt a titkarsag@rozsavolgyi-

bgyarmat.sulinet.hu e-mail címen, vagy az 1. pont szerinti elérhetőségek bármelyikén jelezze felénk.  

Ön jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, valamint panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és  

Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu) (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1530  

Budapest, Pf.: 5.). A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – 

az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Javasoljuk, hogy 

mielőtt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a bírósághoz fordulna, keresse meg 

az Iskolánk igazgatóját a csabiistvan@rozsavolgyi-bgyarmat.sulinet.hu e-mail címen, vagy a fenti 

elérhetőségek valamelyikén.  

11. Kikötés  

Az Iskola fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatót megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet 

sor, ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól 

eltérő kezelését.  

A felhasználó tisztában van azzal, hogy az általa megadott adatok helyességéért neki kell felelősséget vállalnia.  
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