Tájékoztató az intézményben rendezett rendezvényeken a szülők/
hozzátartozók által készített fénykép- illetve videófelvételek
vonatkozásában
Készíthetek-e fényképet az intézmény rendezvényein?
Igen.
Az információs önrendelkezési jog, mint alkotmányos alapjog nem korlátozható az intézmény
vezetője által. Így amennyiben a képen szereplő érintett kifejezetten hozzájárul egy-egy
felvételen történő szerepléshez, önrendelkezése nem függhet az intézményvezető utasításától.
Kell- e hozzájárulást kérnem a felvétel készítéséhez a többi gyermek törvényes
képviselőjétől a felvétel előtt?
Igen.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) kimondja, hogy
képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy
hozzájárulása szükséges.
A hozzájárulás érvényességéhez kiskorú személyek esetén a Ptk. a cselekvőképességre és
szülői felügyeletre vagy a gyámságra vonatkozó szabályainak betartása szükséges.
A hozzájárulás ráutaló magatartással is megadható. Ilyen ráutaló magatartásnak minősül, ha
az érintett személy tudja, hogy abban a helyiségben, ahová belép, felvétel készül vagy
készülhet. [BDT2011. 2550.]”
Szintén ráutaló magatartásnak minősül, ha a gyermek törvényes képviselője látja, hogy a
gyermekéről felvétel készül, azonban az ellen nem tiltakozik.
Amennyiben a rendezvényen fényképet készít, de nem teszi nyilvánossá, nem vonatkozik
Önre a GDPR, mivel ezt az adatvédelmi hatóság háztartási célú adatkezelésnek minősíti.
(NAIH/2018/6083/V.)
Közzé tehetem-e a felvételt az interneten?
A képen szereplők vagy törvényes képviselőjük hozzájárulása nélkül a képek közzététele fő
szabályként tilos!
A felvétel készítéséhez való hozzájárulás nem
fényképfelvételek nyilvánosságra hozatalára is!!!
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KIVÉTELT JELENT: A Ptk. 2:48. § (2) bekezdése alapján a tömegfelvétel elkészítésére és
felhasználására azonban a fentiektől eltérő szabályok irányadóak.
A korábbi, következetes bírói gyakorlat szerint „a képmás nyilvánosságra hozatalának tilalma
nem vonatkozik a nyilvános eseményekről, rendezvényekről, táj- és utcarészletekről készült
felvételekre, amikor tehát az ábrázolás módja nem egyéni, amikor a felvétel összhatásában
örökít meg a nyilvánosság előtt lezajlott eseményeket. [BH1985. 17.]”

Amennyiben Önök tehát olyan képfelvételeket készítenek, amelyek például egy nyílt napon
készülnek, vagy amelyeken például sok gyermek együtt ad elő egy műsorszámot, és a
képfelvételen az ábrázolás módja nem egyedi, úgy az a fenti rendelkezés alapján nyilvános
rendezvényen készült tömegfelvételnek minősül és nem feltétlenül szükséges az érintettek
hozzájárulását beszerezni. (https://www.naih.hu/files/Adatved_allasfoglalas_Hozzajarulasfenykepkesziteshez.pdf)
Tudni kell azonban, hogy az, aki ezt a felvételt nyilvánosságra hozza, onnantól kezdve
ezen adatkezelés tekintetében kiterjed rá is a GDPR hatálya, adatkezelővé válik!!!
Mi az a GDPR?
Magyarországon 2018. május 25-től alkalmazandó általános adatvédelmi rendelet, amely a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről
fogalmaz meg szabályokat.
Mit jelent az, hogy adatkezelővé válok és vonatkozik rám a GDPR?
Adatkezelővé jelen esetben akkor válik, ha olyan fényképet hoz nyilvánosságra, amelyen más
természetes személyek is szerepelnek. Ettől fogva ezen adatkezelés tekintetében már
adatkezelőnek minősül, ami kötelezettségeket ró Önre.
Az adatkezelő legfontosabb kötelezettségei az érintettekkel szemben állnak fenn:
A képen szereplők tájékoztatása, hogy miért, meddig kezeli a személyes adatait, továbbá
arról, hogy milyen jogok (érintetti jogok) illetik meg őt azáltal, hogy Ön ezt a fotót
nyilvánosságra hozta. Abban az esetben, ha valamely érintett gyakorolja a GDPRB-ban
rögzített jogait, Önnek egy hónapon belül teljesítenie kell azt. (hozzáféréshez való jog,
törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog), adatkorlátozáshoz való jog), tiltakozáshoz való
jog, adattovvábbításhoz való jog, jogorvoslathoz való jog)
Engem nem érdekel a GDPR! Mi történik, ha pl. nem törlöm a képet a Facebookról?
Az a személy, akinek a fényképét például a törlési kérelme után jogellenesen kezeli,
bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest,
Falk Miksa utca 9-11.), aki adatvédelmi hatósági eljárás keretében kötelezni fogja a fénykép
eltávolítására, de akár meg is bírságolhatja.

