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Adatvédelmi tájékoztató a Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola és 

Gimnázium Arany János 1-4. Évfolyamos Általános Iskolája által 

szervezett a „Covid után” című rajzpályázathoz 

 

Tisztelt Szülő! 

Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola és Gimnázium Arany János 1-4. Évfolyamos 

Általános Iskolája (Cím: 9970 Szentgotthárd, Arany János u. 2.; OM azonosító:200627; a 

továbbiakban: Iskola) elkötelezett annak érdekében, hogy tanulói személyes adatait a lehető 

legnagyobb védelemben részesítse. Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megadott adatokat csak és 

kizárólag a rajzpályázat megszervezéséhez, lebonyolításához használjuk fel, direkt marketing 

célokra– az Ön hozzájárulása nélkül - semmilyen körülmények között nem szolgáltatjuk ki. 

Adatkezelő: Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola és Gimnázium Arany János 1-4. 

Évfolyamos Általános Iskolája 

Adatkezelés célja: A rajzpályázat lebonyolítása, a nyertesek és felkészítő tanáruk kiértesítése; 

valamint a pályamunkák archiválása, dokumentálása, közzététele on-line és off-line 

mediumokban (iskola Facebook oldala, weblapja, főszponzor weblapja - thermalpark.hu, 

helyi/megyei/országos újságok felületei, helyi/megyei/országos televíziók és rádiók felületei) 

Adatkezelésért felelős személy: Schleipfnerné Gáspár Andrea 

Adatkezeléssel kapcsolatos ügyintézés: Ön kérheti, hogy a tanulót ábrázoló képmást, illetve 

pályaművét ne hozzuk nyilvánosságra, illetve kérheti a tanulóról készült képmás és személyes 

adatok törlését. (További részleteket az Önt megillető jogokról honlapunk adatvédelmi 

tájékoztatójában talál; honlap: https://sztgarany.hu/letoltheto-dokumentumok/)  

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: Fehér Anna , tel.:06 30 311 5790 

A kezelt személyes adatok köre, jogalapja, célja 

A kezelt személyes adat Jogalap Cél Érintett 

Tanuló neve GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont ld! fent tanuló 

Tanuló képmása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont ld! fent tanuló 

Tanuló osztálya GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont ld! fent tanuló 

Tanuló életkora GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont ld! fent tanuló 

Tanuló intézménye GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont ld! fent tanuló 

Tanuló felkészítő 

tanárának neve 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont ld! fent pedagógus 

Tanuló felkészítő 

tanárának e-mail címe 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont ld! fent pedagógus 
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Tanulói nyilatkozat 

 

Alulírott, ……………………………, ezúton nyilatkozom, hogy a „Covid után” című 

rajzpályázathoz megadott személyes adatokhoz kifejezett és önkéntes hozzájárulásomat adom 

az Iskola számára, az Iskola adatkezelési tájékoztatójának és ahhoz kapcsolódó dokumentumok 

ismeretében. 

Tanuló neve: …………………………………………………………………………………... 

Törvényes képviselő neve : …………………………………………. 

Tanuló életkora: __ __ év 

Tanuló intézménye és osztálya: ……………………………………………………………….. 

Tanuló felkészítő tanárának neve: …………………………………………………………….. 

 

Dátum: 2021. ………………………… 

 

 

……………………………………… 

Aláírás 

törvényes képviselő aláírása 

 

 

 

  

Felkészítő tanári nyilatkozat 

 

Alulírott, …………………….., kifejezett és önkéntes hozzájárulásomat adom a verseny 

adatkezelője és fent megnevezett Tanuló számára, a rajzpályázat adatkezelési tájékoztatójának 

és ahhoz kapcsolódó dokumentumok ismeretében, hogy a nevemet és e-mail címemet a 

regisztráció és a verseny lebonyolítása során felhasználhassák. 

 

Dátum: 2021. ………………………… 

 

……………………………………… 

Aláírás 


