A Sylvester János Református Gimnázium és Technikum Sylvester 25
rendezvénnyel és a jubileumi Évkönyv megjelentetésével kapcsolatos
adatkezelési tájékoztatója
A Sylvester János Református Gimnázium és Technikum, (továbbiakban: Intézmény) 2022ben ünnepeli 25. tanévét. A jeles jubileum alkalmából évkönyv kiadását tervezzük. A
jubileumot az iskolában különböző programokkal, a tervek szerint június 13-án és 14-én
ünnepeljük, az évkönyv bemutatója is ekkor lesz.
A jubileum ünnepség és évkönyv, (továbbiakban: rendezvények) alkalmával az Intézmény a
rendezvényen résztvevő személyek személyes adatainak kezelőjeként jár el. A személyes
adatainak kezelésével összefüggésben az alábbi információkat bocsájtjuk az Érintettek
rendelkezésére.
Jelen adatkezelési tájékoztató az Intézmény volt vezetőinek, tanárainak, diákjainak,
dolgozóinak és egyéb volt munkatársainak (továbbiakban: Érintett) személyes
adatkezelésére vonatkozik.
Az Adatkezelő adatai:
●
●
●
●
●
●
●
●

név: Sylvester János Református Gimnázium és Technikum
rövid név: Sylvester János Református Gimnázium és Oktatási Központ
adószám: 18159161-1-42
OM azonosító: 101138
képviselő: Kocsis Imre Antal intézményvezető
székhely: 1149 Budapest, Pillangó park 3-5.
telefonszám: +3613632612
e-mail: sylvester@sylvester.hu

A továbbiakban: Intézmény
Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt alkalmaz.
Neve: dr. Fehér Katalin
Elérhetősége személyesen: 1149 Budapest, Pillangó park 3-5.
Elérhetősége telefonon: +36209706918
Elérhetősége emailen: adatvedelmitisztviselo@sylvester.hu
Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató jogi tartalmát. Az
Adatkezelő az általános adatvédelmi rendeletről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 rendelete alapján és az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény felhatalmazása alapján, a rendezvényen
részt vevők személyes adatait a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően
kezeli.
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Az adatkezelés során alkalmazott legfontosabb jogszabályok:
-

-

Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) - amely a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szól1;
2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről;
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény);
Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998.
évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során.

a) A Sylvester 25. rendezvénnyel kapcsolatos adatkezelés
Adatkezelés megnevezése

Cél

Jogalap

A Sylvester 25. ünnepségen fotó és video felvételek
készítése és azok felhasználása.
A felvételek készítésével és felhasználásával az
Intézmény jubileumi ünnepségének megörökítése, az
elmúlt 25 év eseményeinek, a történelmi hűség és
emlékezet, az egyházi hitelesség valamint az ünnepség
megtörténtének igazolása, az Intézmény népszerűsítése.
Tömegfelvételek2 esetén a Ptk. 2:48. § (2) bekezdésére
tekintettel azok elkészítéséhez és közzétételéhez nem
szükséges az Érintett hozzájárulása. A tömegfelvételek
elkészítésének és közzétételének jogalapja a GDPR 6.
cikk (1) bekezdésének e) pontja, az Intézmény
közfeladatának ellátása. Ilyen felvételek készítéséhez és
felhasználásához
nincs
szükség
az
Érintett
hozzájárulására.
Az
Érintettet
egyénileg
ábrázoló
felvételek
elkészítésének és felhasználásának jogalapja a GDPR 6.
cikk (1) bekezdésének e) pontja alapján – az Adatkezelő
közfeladatának ellátása.

1

A GDPR magyar nyelvű szövegét az alábbi weboldalon érheti el: http://eurlex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/ELI/?eliuri=eli:reg:2016:679:oj a jelen adatkezelési tájékoztatóban
feltüntetett fogalmakat a GDPR 4. cikkében olvasható „fogalom meghatározások” szerinti értelemben használjuk.
2

A tömegfelvételeken az emberek sokasága látható, az ábrázolt személyek nem egyedi személyekként, hanem
mint a tömeg részei láthatók. Ha a képen nem az egyének külön-külön hívják fel magukra a figyelmet,
hanem mint sokaság vannak jelen, tömegfelvételről van szó.
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Érintettek köre
Személyes adatok köre

Az adatok kezelésének
időtartama

A Sylvester 25. rendezvényen résztvevő volt diákok,
tanárok, dolgozók, érintettek.
Fénykép, képmás, az érintett hangja.
A fényképek illetve videofelvételek a történelmi
emlékezet és hűség, valamint az egyházi hitelesség
érdekében és marketing célból kerülnek megőrzésre.
Az adatok tárolásának módja: digitális formában
Adatkezelő saját tárhelyén, valamint az általa igénybe
vett közösségi oldalak tárhelyén.
A rendezvényen készített felvételek.

Az Intézmény online felületein.

A továbbított adatok
fajtája, címzettje és a
továbbítás jogalapja

az Intézmény weblapján: https://www.sylvester.hu/
közösségi oldalain:
Facebook: https://www.facebook.com/sjrg97/;
https://www.facebook.com/REFlex-a-Sylvester-di%C3%A1klapja2251167871779788/;
https://www.facebook.com/sylvester.dok/
Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCnINJEVvgG6QTk1PUFDxy3A

Az online közösségi felületek üzemeltetői.

Igénybe vett
adatfeldolgozó neve és
címe

Facebook Ireland Ltd.
Cégjegyzékszám: 462932
Adószám: IE 9692928F
Székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2,
Ireland
Telephely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2,
Ireland
Postacím: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2,
Ireland
Telefon: +001 650 543 4800
Üzenet: https://facebook.com/help/contact/540977946302970
Webhely: https://www.facebook.com/privacy/explanation
YouTube, LLC.
Székhely: 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA
Postacím: 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA
Webhely: https://www.youtube.com/

Adatfeldolgozónak az
adatkezeléssel összefüggő
tevékenysége

közzététel

3

Az alkalmazott
adatfeldolgozási
technológia jellege

informatikai

b) A Sylvester 25. jubileumi Évkönyv kiadásával kapcsolatos adatkezelés
Adatkezelés
megnevezése

Cél

A Sylvester 25. jubileumi évkönyvben szereplő tartalommal
kapcsolatos adatkezelés.
Az Intézmény alapításának bemutatása, az egykori és jelenlegi
vezetés, tanári kar, segítő személyzet ismertetése, továbbá
bepillantást engedni abba a gazdag diákéletbe, amely az elmúlt
negyed századot jellemezte. Rövid írások, összefoglalók, ehhez
kapcsolódó képek, dokumentumok, tablók.

Érintettek köre

A Sylvester 25. jubileumi évkönyvben szereplő volt diákok,
tanárok, dolgozók, érintettek.

Személyes adatok
köre

Fénykép, képmás, tablóképek, írásos dokumentumok.

Joglap

Az adatok
kezelésének
időtartama

A továbbított adatok
fajtája, címzettje és a
továbbítás jogalapja
Igénybe vett
adatfeldolgozó neve
és címe
Adatfeldolgozónak az
adatkezeléssel
összefüggő
tevékenysége
Az alkalmazott
adatfeldolgozási
technológia jellege

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja alapján – az
Adatkezelő közfeladatának ellátása.
A Sylvester 25. jubileumi évkönyvben szereplő személyes
adatok a történelmi emlékezet és hűség, valamint az egyházi
hitelesség érdekében és marketing célból kerülnek
megőrzésre. Adatkezelő saját tárhelyén digitális formában is
archiválja és őrzi a felvételeket a lehetséges további
felhasználás céljából.
A nyomdai, kiadási feladatokat végző adatkezelő felé a teljes
kiadvány tartalma.
Az évkönyv nyomdai munkálatait végző adatfeldolgozó
esetében a kiadványban történik meg a tájékoztatás.

A kiadvánnyal kapcsolatos nyomdai tevékenység.

Informatikai és papíralapon.
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Sajtónyilvános esemény
Amennyiben a rendezvény sajtónyilvános esemény, ennek megfelelően a helyszínen
megjelennek a sajtó képviselői és képfelvételeket, kép- és hangfelvételeket készítenek.
A sajtó képviselői által rögzített anyagokat a sajtóorgánumok nyilvánosságra hozhatják, a
rendezvényről készült tudósításaikban.
Adattovábbítás
A kezelt személyes adatait a jogszabályokban meghatározott esetekben az Adatkezelő az
illetékes hatóságok megkeresésére, vagy a felmerült jogi igény érvényesítése céljából az eljárni
jogosult szervezetnek jogosult, ill. köteles továbbítani.
A kezelt személyes adatok védelme
Az Adatkezelő az adatkezelési műveletek technikai és eljárási szabályainak kidolgozása során
nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az Érintett adatainak a megfelelő fizikai és informatikai
védelme biztosított legyen. Az alkalmazott intézkedések célja elsősorban a kezelt adatokhoz
történő
jogosulatlan
hozzáférés
lehetőségének,
az
adatok
jogosulatlan
megváltoztathatóságának, továbbításának, nyilvánosságra hozatalának, törlésének vagy
sérülésének elkerülése, megakadályozása. Az Adatkezelő az adatkezelés során alkalmazott
eszközöket és intézkedéseket ennek megfelelően választja meg. Biztosítja továbbá az
Adatkezelő, hogy a kezelt adatokhoz csak az arra feljogosítottak férhessenek hozzá és a kezelt
adatok hitelessége és változatlansága biztosított legyen.
Az érintett jogai az adatkezeléssel összefüggésben
Az Adatkezelő által folytatott, az Ön személyes adatait érintő adatkezelés kapcsán Ön jogosult:
● a megfelelő és átlátható tájékoztatásra, ennek keretében, hogy visszajelzést kapjon az
Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban vane;
● pontatlan személyes adatainak helyesbítését kérni;
● kezelt személyes adatainak törlését kérni, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Ön
hozzájárulásán alapul, vagy ha az adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért
gyűjtve lettek, illetve, ha az adatkezelés jogellenes;
● személyes adatai hordozhatóságának jogával élni, vagyis jogosult személyes adatait
széles körben használt, géppel olvasható formában megkapni, más adatkezelőhöz
továbbítani, ill. ezt kérni, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált, és szerződésen,
vagy hozzájáruláson alapul, továbbá hogy az említett jog gyakorlása más jogos érdekét,
szabadságát nem sérti;
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●

személyes adatai kezelésének korlátozását kérni (például, ha a kezelt adatainak
pontossága vitatott, vagy felmerült az adatkezelés jogellenessége e körülmények
tisztázásáig);
● tiltakozni személyes adatai kezelése ellen (például, ha az adatkezelés jogalapja az
Adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése), illetve korábban adott
hozzájárulását bármikor visszavonni,
● sérelmesnek vélt adatkezelés esetén felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulni.
Az érintett egyes jogainak tartalma
a) személyes adatokhoz való hozzáférés joga: az érintett jogosult arra, hogy az
Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak
kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a
következő információkhoz:
● kezelt személyes adatai kategóriái,
● az adatkezelés célja,
● címzettek, akikkel közölték, vagy közölni fogják a személyes adatait,
● az adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy az időtartam meghatározásának
szempontjai
● az adatok forrása, ha nem az érintettől lettek gyűjtve az adatok,
● a felügyeleti hatósághoz fordulás (panasz) jogáról,
● ha történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás az adatkezelés során, akkor
ennek tényéről, logikájáról, illetve az Önre nézve várható következményeiről.
b) személyes adatok helyesbítésének joga: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan
személyes adatokat, illetve kérheti, a hiányos személyes adatok – egyebek mellett
kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. A rögzített felvételeken látható
ábrázolása tekintetében fogalmilag kizárt a helyesbítés.

●
●
●
●
●

c) személyes adatok törlésének joga: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat,
az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:
a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy
más módon kezelték vagy;
az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja vagy;
az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre, vagy;
a személyes adatokat jogellenesen kezelték vagy;
a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez
törölni kell vagy;
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● a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan (pl. valamilyen on-line marketing, internetes nyereményjáték
keretében) került sor.
Előfordulhatnak olyan fontos okok, érdekek, amelyek akkor is lehetővé tehetik az érintett
adatainak kezelését, ha tiltakozott az ellen (ilyen lehet pl. a véleménynyilvánítás
szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása, vagy ha az jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges).
d) az adatkezelés korlátozásához való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az
Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha:
● az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás addig
tart, amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát) vagy;
● az adatkezelés jogellenes, és az érintett az adatok törlése helyett kéri azok
felhasználásának korlátozását, vagy;
● az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából,
de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez; vagy
● az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben addig tart a korlátozás, amíg
megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élvezneke az érintett jogos indokaival szemben);
A korlátozás időtartama alatt – leszámítva a fontos közérdek, illetve a személyek jogainak
védelméhez fűződő eseteket – az adott adat tárolásán kívül azzal más adatkezelési művelet
nem végezhető.
e) az adathordozhatóság joga: az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy
adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben
használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket
az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ez a jog akkor illeti meg az érintettet,
ha az adatkezelés az ő hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul, és automatizált módon
történik. A jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait, szabadságát.
5. a tiltakozás joga: amennyiben az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő által
érvényesíteni kívánt jogos érdek, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével
kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen. Ilyen
az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az
Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A jogorvoslat joga
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Amennyiben az Érintett megítélése szerint a személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelése
kapcsán jogsérelem érte, és az ezzel kapcsolatos kéréseire, észrevételeire megítélése szerint
nem, vagy nem megfelelő időben, illetve módon reagáltunk, jogosult az illetékes felügyeleti
hatósághoz panasszal fordulni.
Az illetékes felügyeleti hatóság adatai:
megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
cím: 1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c,
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
telefon: (1) 391 1400
Az Érintett jogosult továbbá a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez
fordulni, amennyiben megítélése szerint az Adatkezelő személyes adatait jogszabály, vagy az
Európai Unió kötelező jogi aktusában foglalt rendelkezéseket megsértve kezeli.
Javasoljuk, hogy amennyiben a felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulást tervezi,
előzetesen az Adatkezelőnél érdeklődjön, mivel a felmerült kérdései, orvoslást igénylő kérései
tekintetében a szükséges információk az Adatkezelőnél állnak rendelkezésre.
Adatkezelő elkötelezett a jogszerű, átlátható és tisztességes adatkezelés elveinek
megvalósítása mellett, ezért a sérelmesnek vélt helyzetekben soron kívül intézkedünk a
felmerült kérdések tisztázására, illetve a megállapított sérelem orvoslására és a
megállapításokról, valamint a tett intézkedéseinkről, továbbá amennyiben az adatkezeléssel
kapcsolatban kérdéssel fordul az Adatkezelőhöz a hozzánk fordulásától számított legfeljebb 1
hónapon belül tájékoztatjuk.
Az érintett jogokról részletesen az alábbi linken a GDPR szabályzatból tájékozódhat:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=hu
Budapest, 2022. március 15.
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