
 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT FÉNYKÉP, HANG - ÉS 

VIDEOFELVÉTEL KÉSZÍTÉSÉHEZ 
 

Kérjük nyomtatott nagybetűkkel kitölteni!  

             
Név): ……………………………………………………………………………  

 

Lakcím:  ...................................................................................................................................................... 

Születési hely és idő:  ................................................................................................................................. 

hozzájárulok, hogy a Budapest V. Kerületi Szabolcsi Bence Zenei Alapfokú Művészeti Iskola (a 

továbbiakban: Zeneiskola) területén tanítási időben és tanítási időn kívül, a Zeneiskola által szervezett 

rendezvényeken, illetve külső helyszíneken a Zeneiskola által szervezett rendezvényeken a Zeneiskola 

tantestületének tagjai, illetve az általuk felkért személyek fénykép-, hang-, vagy videofelvételt 

készítsenek. 

Engedélyezem továbbá a felvételek utólagos szerkesztését, módosítását mindaddig, amíg ezek a 
tevékenységek bizonyíthatóan nem rosszindulatúak, és a növendék számára nyilvánvaló anyagi vagy 
erkölcsi hátrányt nem okoznak az eredeti felvételhez képest. 

A felvételt a növendék és a Zeneiskola egyaránt felhasználhatja - nem kereskedelmi céllal - előmenetele 
érdekében. A növendék a felvétel jogszerű felhasználásáért díjazásra nem jogosult. 

Hozzájárulok a fényképek, illetve hang – és video felvételek - a Zeneiskola nyilvánosan elérhető 
internetes oldalára történő - feltöltéséhez, továbbá a Zeneiskola népszerűsítésével kapcsolatos 
elektronikus, nyomtatott és egyéb tájékoztató anyagokban történő felhasználásához, valamint ennek 
során a felvételek, mint személyes adatok kezeléséhez és tárolásához. 

Tudomásul veszem, hogy a Zeneiskola az adatkezelő, a kezelt adatok az eseményeken készült 
fényképek, videó - és hangfelvételek, az adatkezelés célja az adatkezelő elektronikus, nyomtatott és 
egyéb úton történő promóciója, valamint az iskolai események archívumban történő dokumentálása. 

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a jelen nyilatkozatban meghatározott céloktól eltérő 
célokra nem használja, illetve használhatja fel. Az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a 
kérdéses adat törléséig tart. 

Minden olyan esetben, ha a felvételeket a Zeneiskola az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja 
felhasználni, erről a szülőt tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg 
lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználását megtiltsa. 

A digitális negatívok, másolatok és a sokszorosítással létrejött felvételek az iskola tulajdonát képezik, a 
szerzői jogok az iskolát illetik. 

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bekezdésének a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. 

 

Hozzájárulok ahhoz, hogy az elektronikus címem az iskola levelezési címlistájában szerepeljen. 

 

 

Budapest, 20…………………………. 

 

 

 

 

                                                                              …………………………………………………. 

              tanuló 

 


