
Az órán résztvevő tanulók szülei számára - Adatkezelési tájékoztató és hozzájáruló nyilatkozat 
A [PEDAGÓGUS NEVE:____________________________________________________]  
(pedagógus oktatási azonosítója: [____________________________________];.„Pedagógus”) 
az „Egy bemutató óra értékei az alsó tagozaton” című pedagógus pályázatra beadott felvételen 
rögzített képmást és hangfelvételt jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.  
A felvételen szereplő személyes adatokat a Pedagógus a pályázati anyag előkészítése, pályázati 
anyag benyújtása céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. A Pedagógus a 
pályázati anyagot a Katolikus Pedagógiai Intézet (székhely: 1068 Budapest, Városligeti fasor 
42.; adószám: 18088270-1-42) részére átadja a pályázat elbírálása, illetve a nyertes pályázat 
szakmai továbbképzési napon történő levetítése és szakmai továbbképzés céljából. 
A Pedagógus a személyes adatait a hozzájárulása visszavonásáig, de legfeljebb a pályázat 
benyújtásától számított 5 (öt) évig kezeli. Amennyiben a személyes adatai kezeléséhez adott 
hozzájárulását visszavonja, akkor a felvételt törli, valamint értesíti a Katolikus Pedagógiai 
Intézetet a hozzájárulásának visszavonásáról. 
Amennyiben a személyes adatai kezelésére vonatkozó tájékoztatót módosítja a Pedagógus, 
akkor mindent megtesz annak érdekében, hogy elektronikus úton tájékoztassa Önt az 
adatkezelési tájékoztató módosításáról.  
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 a Pedagógus részére, az 
[________________________________] e-mail címre küldött e-mail útján vagy személyesen. 
A személyes adatai megsértésével kapcsolatban kapcsolatba léphet a Pedagógushoz a következő 
e-mail címen: [___________________________], panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi 
és Információszabadság Hatósághoz a következő elérhetőségek egyikén: a 1530 Budapest, Pf.: 
5. levelezési címen, személyesen a 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. címen, a +36 
(1) 391-1400 telefonszámon, a +36 (1) 391-1410 faxszámon vagy az ugyfelszolgalat@naih.hu 
e-mail címen. 
Jelen adatkezelési tájékoztató aláírásával [DIÁK NEVE:_______________________________] 
(lakcím: [_________________________________]; anyja neve: [______________________]; 
e-mail cím: [________________________]) aluírott [_____________________________] 
gondviselő az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a 
Pedagógus a személyes adatait a fenti adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje. 
Hozzájárul továbbá, hogy a Pedagógus az „Egy bemutató óra értékei az alsó tagozaton” című 
pedagógus pályázatra beadott felvételen rögzített képmást és hangfelvételt a pályázat 
benyújtásától számított 5 (öt) évig felhasználja.  
Alulírott tudomásul veszi, hogy a fenti hozzájárulást az [_______________________] e-mail 
címre küldött e-mailben vagy a Pedagógus részére, az [_______________________] e-mail 
címre küldött e-mail útján vagy személyesen bármikor visszavonhatja.  

 

A Katolikus Pedagógiai Intézet (székhely: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.; adószám: 
18088270-1-42; „KAPI”) az „Egy bemutató óra értékei az alsó tagozaton” című pedagógus 
pályázatra beadott felvételen rögzített képmást és hangfelvételt jelen adatkezelési 
tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.  

A felvételen szereplő személyes adatokat a KAPI a pályázat elbírálása, a nyertes pályázat 
szakmai továbbképzési napon történő levetítése és oktatás céljából kezeli. Az adatkezelés 
jogalapja az Ön hozzájárulása. 

A KAPI a személyes adatait a hozzájárulása visszavonásáig, de legfeljebb a pályázat 
benyújtásától számított 5 (öt) évig kezeli. Amennyiben a személyes adatai kezeléséhez adott 
hozzájárulását visszavonja, akkor a felvételt törli a nyilvántartásaiból. 

Amennyiben a személyes adatai kezelésére vonatkozó tájékoztatót módosítja a KAPI, akkor 
mindent megtesz annak érdekében, hogy elektronikus úton tájékoztassa Önt az adatkezelési 
tájékoztató módosításáról.  

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 a KAPI adatvédelmi 
tisztviselője részére, az adatvedelem@katped.hu e-mail címre küldött e-mail útján vagy postai 
levélben a KAPI székhelyére küldött levél útján vagy személyesen. 

A személyes adatai megsértésével kapcsolatban kapcsolatba léphet a KAPI adatvédelmi 
tisztviselőjével a következő e-mail címen: adatvedelem@katped.hu, panaszt nyújthat be a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz a következő elérhetőségek egyikén: 
a 1530 Budapest, Pf.: 5. levelezési címen, személyesen a 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet 
fasor 22/c. címen, a +36 (1) 391-1400 telefonszámon, a +36 (1) 391-1410 faxszámon vagy az 
ugyfelszolgalat@naih.hu e-mail címen. 

Jelen adatkezelési tájékoztató aláírásával [DIÁK NEVE:_________________________] 
(lakcím: [_______________________________]; anyja neve: [________________________]; 
e-mail cím: [____________________]) aluírott [_______________________________] 
gondviselő az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a 
KAPI a személyes adatait a fenti adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje. 

Hozzájárul továbbá, hogy a KAPI az „Egy bemutató óra értékei az alsó tagozaton” című 
pedagógus pályázatra beadott felvételen rögzített képmást és hangfelvételt a pályázat 
benyújtásától számított 5 (öt) évig felhasználja és a felvételt – amennyiben a beadott felvételt 
nyertesnek minősíti – szakmai továbbképzési napon levetítse a szakmai napon résztvevők 
részére.  

Alulírott tudomásul veszi, hogy a fenti hozzájárulást az adatvedelem@katped.hu e-mail címre 
küldött e-mailben vagy a KAPI részére küldött levélben, vagy a KAPI részére átadott, aláírt 
nyilatkozatban bármikor visszavonhatja.  

 

Kelt: [_______________________________________]                        ___________________________________________ 
                                                                                                                                                       [NÉV] 
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