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Adatvédelmi tájékoztató Oladi Általános Iskola által szervezett Szép Magyar Beszéd 

verseny városi, város környéki, kerületi fordulójához 

 

Tisztelt Szülő! 

 

Oladi Általános Iskola (Cím: 9700 Szombathely, Simon István utca 2-6.; OM azonosító: 

200897; a továbbiakban: Iskola) elkötelezett annak érdekében, hogy a versenyen résztvevő 

tanulók és felkészítő tanáraik személyes adatait a lehető legnagyobb védelemben részesítse. 

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megadott adatokat csak és kizárólag a Szép Magyar Beszéd 

verseny városi, város környéki, kerületi fordulójának megszervezéséhez, lebonyolításához 

használjuk fel, direkt marketing célokra– az Ön hozzájárulása nélkül - semmilyen körülmények 

között nem szolgáltatjuk ki. 

Adatkezelő: Oladi Általános Iskola 

Adatkezelés célja: A Szép Magyar Beszéd verseny városi, város környéki, kerületi 

fordulójának lebonyolítása, a versenyre beküldött produkciók elbírálása, a legjobb produkciók 

előadóinak és felkészítő tanáraik elérhetőségeinek továbbítása a regionális forduló szervezői, 

Kazinczy-díj Alapítvány és az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé, az eredmények 

esetleges publikálása nyilvános on-line és/vagy off-line felületeken 

Adatkezelésért felelős személy: Favorido Erika 

    favorido.erika@oladi.szombathely.hu 

    0620/5129381 

Adatkezeléssel kapcsolatos ügyintézés: A versenyben résztvevő érintettek tájékoztatást 

kérhetnek személyes adatai kezeléséről, valamint kérhetik személyes adataiknak helyesbítését, 

illetve azok törlését, visszavonását, élhetnek adathordozási-, és tiltakozási jogaikkal az 

adatkezelő ezen tájékoztatóban megadott elérhetőségein. Adatkezelő indokolatlan késedelem 

nélkül, de mindenképpen az írásbeli kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül reagál a 

kérésre, megkeresésére írásos választ küldünk. 

 

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: Katonáné Pásztor Andrea 

    katonane.andrea@oladi.szombathely.hu 

    0630/306 0735 

 

A kezelt személyes adatok köre, jogalapja, célja 

mailto:favorido.erika@oladi.szombathely.hu
mailto:katonane.andrea@oladi.szombathely.hu
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A kezelt személyes adat Jogalap Cél Érintett 

Versenyző tanuló neve, 

évfolyama, kép- és 

hangmása 

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

Kategória, amelyben a 

versenyző tanuló részt 

vesz 

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

Versenyző tanuló 

iskolájának elérhetőségei 

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

Tanuló felkészítő 

tanárának neve 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont ld! fent pedagógus 
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Tájékoztató a versenyprodukciókat tartalmazó videófelvételekhez 

A produkciót bármilyen rögzítésre alkalmas eszközzel el lehet készíteni, érdemes odafigyelni 

arra, hogy a versenyző tanuló produkciója zajoktól mentes legyen, illetve a háttér se legyen 

túldíszített, mivel az elterelheti a figyelmet. 

Az elkészült felvételt bármilyen módon eljuttathatják a Szervezőknek, de kérjük, a hatályos 

adatvédelmi előírásoknak megfelelő módszert válasszanak. 

Az alábbiakban egy lehetséges megoldást mutatunk. 

Versenyprodukcióról készült videófelvétel feltöltése YouTube segítségével 

1. Videót csak regisztrált felhasználó tölthet fel, ezért célszerű regisztrálni, ha még ez nem 

történt meg. 

2. A létrehozás gomba kattintva kezdhető meg a feltöltés 

3. Az első oldalon megkezdhető a feltöltés 

 

 

4. Az első oldalon – a feltöltés után – végezzük el a beállításokat pár kattintással. 
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Ne engedélyezzük a „Beágyazást” és a „Közzétetel…”-t sem! 

 

 

5. Ezek után haladjunk tovább a „Tovább” gomb segítségével. A Videóelemek és az 

Ellenőrzések oldalakon nincs teendőnk. 
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6. Adatvédelem szempontjából az utolsó oldal, a „Láthatóság” a legfontosabb. 

A „Mentés vagy közzététel” menüpontban a „Privát” opciót kell választani. 
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7. A „Mentés” gomb után az alábbi képernyőkép fogad minket. 

 

A „Láthatóság” menüpontba kattintva láthatjuk, hogy videónk privát, a linkjét megosztva sem 

nézheti meg senki. Ha esetleg kikerülne a link, akkor is csak ezt látná a másik fel: 
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8. Annak érdekében, hogy a bírák láthassák a felvételt a „Privát megosztás” opcióra kell 

kattintani, ahol meg kell adni a versenyre jelentkezés e-mail címét. Kérjük, válassza az 

„Értesítés e-mailben” opciót is! 

 

 

 

9. A verseny végeztével a videó törölhető. 

 

Természetesen ez csak egy megoldási javaslat, több is létezik a versenyprodukciók 

megosztására, nem kötelező ezt a metódust használni! 
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Tanulói nyilatkozat 

 

Aulírott, ……………………………, ezúton nyilatkozom, hogy a Szép Magyar Beszéd verseny 

városi, város környéki, kerületi fordulójához 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 intézménye és osztálya: ……………………………………………………………….. 

 

Dátum: 2021. ………………………… 

 

 

……………………………………… 

Aláírás 

(16. életévét be nem töltött gyermek esetén 

törvényes képviselő aláírása) 

 

……………………………………… 

Tanuló aláírása 

(Csak 14-16. életév közötti gyermek 

esetén) 

 

Felkészítő tanári nyilatkozat 

 

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

adatkezelője számára, a verseny adatkezelési tájékoztatójának és ahhoz kapcsolódó 

dokumentumok ismeretében, hogy a nevemet a regisztráció és a verseny lebonyolítása során 

felhasználhassák. 

 

Dátum: 2021. ………………………… 

 

……………………………………… 

Aláírás 

 

 


