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Adatkezelési tájékoztató 

A Boldogasszony Iskolanővérek (székhely: 1092 Budapest, Knézich utca 5-7.; „Iskolanővérek”) 
az alábbi adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli a személyes adatait: 

1. Fénykép és videofelvétel készítésével kapcsolatos adatkezelés 

1.1 Az Iskolanővérek a személyes adatait (képmását) rendezvények képzések, liturgiák, 
események dokumentálása, népszerűsítése céljából kezeli.  

1.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). 

1.3 Az Iskolanővérek a munkavállalói személyes adatait harmadik személy részére nem adja át. 

1.4 Az Iskolanővérek a munkavállalói személyes adatait korlátlan ideig kezeli. 

 

Alulírott a jelen bekezdés szerinti személyes adatok kezeléséhez 
hozzájárulok / nem járulok hozzá. 

 

2. Fényképek és videofelvételek felhasználásával kapcsolatos adatkezelés 

2.1 Az Iskolanővérek a munkavállalók személyes adatait (képmását) az Iskolanővérek 
eseményeinek, történetének nyilvánosságra hozatala, az Iskolanővérek tevékenységének a 
nyilvánossággal történő megismertetése a céljából kezeli.  

2.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). 

2.3 Az Iskolanővérek a munkavállalói személyes adatait a honlapján, az Iskolanővérek 
Facebook oldalán, az issuu.com weboldalon, valamint az Iskolanővérek kiadványaiban 
nyilvánosságra hozza, illetve a Magyar Kurír részére átadja. 

2.4 Az Iskolanővérek a munkavállalói személyes adatait elektronikus úton történő 
nyilvánosságra hozatal esetén 3 (három) évig kezeli, papíralapú nyilvánosságra hozatal 
esetén pedig az utolsó papíralapon elérhető példány élettartamáig kezeli. 

 

Alulírott hozzájárulok / nem járulok hozzá 

a képmás az Iskolanővérek honlapján történő nyilvánosságra hozatalához 

Alulírott hozzájárulok / nem járulok hozzá 

a képmás az Iskolanővérek Facebook oldalán történő nyilvánosságra hozatalhoz 

Alulírott hozzájárulok / nem járulok hozzá 

a képmás az issuu.com weboldalon történő nyilvánosságra hozatalhoz 

Alulírott hozzájárulok / nem járulok hozzá 

a képmás az Iskolanővérek kiadványaiban történő nyilvánosságra hozatalhoz 

Alulírott hozzájárulok / nem járulok hozzá 

a képmás a Magyar Kurír részére történő átadáshoz 

 

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 adatok kezeléséhez adott hozzájárulást jogosult bármikor visszavonni. A személyes adataival 
kapcsolatos jogát gyakorolhatja az Iskolanővérek adatvédelmi tisztviselője részére az 
adatvedelem@iskolanoverek.hu mail címre küldött e-mail útján vagy postai levélben az Iskolanővérek 
székhelyére küldött levél útján.  
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A személyes adatai megsértésével kapcsolatban (i) kapcsolatba léphet az Iskolanővérek adatvédelmi 
tisztviselőjével a fenti elérhetőségen; (ii) panaszt nyújthat be a hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság, székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. levelezési cím: 1363 
Budapest, Pf. 9., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, honlap: naih.hu), 
(iii) lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár 
el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye 
(ideiglenes lakcím), illetve az Iskolanővérek székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be 
keresetét. 

Jelen tájékoztató 2021. december 20. napjától hatályos. 

A jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszem és hozzájárulok, hogy az 
Iskolanővérek a  

munkavállaló neve: 

munkavállaló lakcíme: 

munkavállaló születési ideje: 

személyes adatait a fenti adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje, valamint vállalom, hogy a 
személyes adataimban bekövetkező bármely változást a változás megtörténtét követő legfeljebb nyolc 
napon belül bejelentem az Iskolanővérek részére. 

Kelt: Budapest, 2021. […] 

 

___________________________ 
 

NÉV:_____________________ 

 


