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Pannonhalmi Szent Benedek Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola   

Adatkezelési tájékoztató 
 

Iskolánk (székhely: 9090 Pannonhalma, Petőfi u. 27.) az alábbi adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint 

kezeli diákjai személyes adatait: 

 

1. Csoport- és osztályfotó készítésével kapcsolatos adatkezelés 

2. Tanulmányi és sportversenyekre jelentkezők díjazottak nyilvántartásba vételével kapcsolatos 

adatkezelés 

3. Tabló és tablókép készítésével kapcsolatos adatkezelés 

4. Iskolai/óvodai rendezvényeken készült fényképek és videofelvételek készítésével kapcsolatos 

adatkezelés 

5. Osztálykirándulásokon/intézmény által szervezett külső programokon készült fényképek és 

videofelvételek készítésével kapcsolatos adatkezelés 

6. Iskolaújságban szereplő személyes adatok  

7. Intézményi étkeztetés biztosításával kapcsolatos személyes adatok és különleges adatok  

8. Mindennapos testnevelés/testnevelés/mindennapos frissítő mozgás és nagymozgás alóli felmentéssel 

kapcsolatos személyes adatok  

9. Délután foglalkozásokra való jelentkezéssel és a foglalkozásokkal kapcsolatos személyes adatok  

10. Egésznapos iskola alóli felmentés iránti igényben szereplő személyes adatok  

11. Tanulmányi kirándulással, erdei iskolával, iskolai/óvodai utazásokkal, külső programokkal kapcsolatos 

személyes adatok  

12. Hitoktatásra való jelentkezéssel kapcsolatos személyes adatok  

13. Orvosi vizsgálatokkal/egészségügyi szűrésekkel, mérésekkel kapcsolatos nyilatkozatokban szereplő 

személyes adatok  

14. Osztály levelezőlistán és elérhetőségi listán szereplő személyes adatok  

15. Szülői munkaközösségben tevékenykedő szülő személyes adatai  

 

Az Egyházi jogi személy a diákok személyes adatait (képmását) az 1-15. pontban megfogalmazottak céljából 

kezeli, kiadványaiban közzéteheti. Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás. Az adatkezelés időtartama: a 

tanulói jogviszony időszaka. 

Alulírott a fentiek szerinti személyes adatok kezeléséhez 

hozzájárulok / nem járulok hozzá. 

 

A személyes adataihoz jogosult hozzáférni, továbbá jogosult a személyes adatai helyesbítését vagy törlését 

kérni, illetve élhet az adatkezelés korlátozásához és adathordozhatósághoz való jogával. A személyes 

adataival kapcsolatos jogát gyakorolhatja az Egyházi jogi személy részére az altisk.pannonhalma@szbi.hu  

e-mail címre küldött e-mail útján vagy postai levélben az Egyházi jogi személy székhelyére küldött levél 

útján.  

A személyes adatai megsértésével kapcsolatban az Egyházi jogi személyhez fordulhat, a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panaszt nyújthat be. 

Jelen tájékoztató 2019. szeptember 1. napjától hatályos. 

A jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszem és hozzájárulok, hogy az Egyházi jogi 

személy gyermekem: ……………………………………………………………….. (név),……………… osztályos tanuló 

személyes adatait a fenti adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje. 

Kelt: 2020. április …. 

___________________________ 

aláírás 

képviseletre jogosult szülő 
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