
 
GYEREKEK ADATAINAK KEZELÉSÉHEZ ADATKÉRŐ LAP ÉS ELŐZETES TÁJÉ-

KOZTATÓ  

 

Amennyiben a személyes adatok kezelésének jogalapja hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

a) pont), a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét be-

töltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén a gyermekek személyes adatainak kezelése 

csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet 

gyakorló adta meg, illetve engedélyezte (GDPR 8. cikk (1) bekezdés). 

A gyerekekről rendezvények során készített fényképek készítésével és nyilvánosságra hozatalával 

kapcsolatos elvárásokról a magyar hatóság külön közleményt adott ki, mely szerint a gyermekekről 

készült felvételek személyes adatnak minősülnek, ezért kezelésükhöz szükséges az adatalany illetve 

törvényes képviselőjének felhatalmazása 

 14 év alatti gyermek esetében a szülő,  

 14-16 év között a szülő és a gyermek közösen,  

 16 év fölött pedig már kizárólag a gyermek jogosult a hozzájárulás megadására.  

Különélő vagy elvált szülők esetében csak az a szülő adhat érvényes adatkezelési nyilatkozatot, aki 

a szülői felügyeleti jogok gyakorlására jogosult – a társaságunknak azonban nem feladata, hogy ezt 

a kérdést mélységében vizsgálja, el kell fogadnia az erről szóló szülői tájékoztatást azzal, hogy vita 

esetén az ellentmondást az erre jogosult hatóságnak (gyámhatóság, bíróság) kell megoldania. 

(NAIH közlemény: https://www.naih.hu/files/2017-08-31-kozlemeny-diakok-fenykepe-isk-honla-

pon.pdf) 

  



 

ADATKÉRŐ LAP ÉS ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ 

HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ 

(16 éven aluli érintett esetén) 

 

 

AZ ÉRINTETT ADATAI (16 ÉVEN ALULI SZE-

MÉLY) 

(három adat szükséges minimum egy személy azonosítá-

sához) 

 

 

AZ ÉRINTETT FELETT SZÜ-

LŐI FELÜGYELETET GYA-

KORLÓ SZEMÉLY ADATAI 

Név   

Telefonszám   

E-mail cím   

Születési hely, időpont (élet-

kor miatt szükséges adat) 

  

Azonosító szám (bérletkár-

tya) 

  

Anyja neve (csak éves szer-

ződés esetén töltendő) 

  

Lakcíme (csak éves szerző-

dés esetén töltendő) 

  

Adószám (csak éves szerző-

dés esetén töltendő) 

  

Egyéb személyes adatok (pl. 

szülő személy azonosság 

igazolására használt okmány 

típusa és száma) 

  

 

A TÁRSASÁG ADATAI 

 

Az adatkezelő neve, címe 

(postai cím is) 

Cutler – Four Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9222 He-

gyeshalom, Pozsonyi utca 11.; cégjegyzékszám: 08-09-026601; a 

céget nyilvántartó bíróság: Győri Törvényszék Cégbírósága; 

postai cím: 9027 Győr, Nagysándor József utca 31. ETO Park 2. 

emelet, 203. helyiség 

 

 

Az adatkezelő képviselője 

(név, elérhetőség) 

Kerecsényi Péter tulajdonos; cutlergyor@gmail.com 

Az adatkezelő honlapja www.cutlergyor.hu 

Az adatkezelés jogalapja hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) illetve 8. cikk 

(1) bekezdés 



Az adatkezelés célja  szülői felügyelet minőségben 

adott hozzájárulás kezelése 

A személyes adatok cím-

zettje(i) 

társaság munkavállalói, il-

letve a társaságnál egyéb 

munkavégzésre irányuló 

jogviszonyban dolgozók 

 

Adatfeldolgozó igénybevé-

tele (név, cím) 

alapesetben nincs, de éves 

szerződés megkötése esetén 

a könyvelő cég számára 

megküldésre kerül a számla  

 

Adattovábbítás ténye, cím-

zettje 

-  

A személyes adatok tárolásá-

nak időtartama 

a nyilvántartás során kiállí-

tott kártya utolsó használa-

tától (aktivitásától) számí-

tott 1 év 

 

éves szerződés megkötése 

esetén: a számla kiállításá-

tól számított 8 év (a szám-

vitelről szóló törvény ren-

delkezései szerint) 

 

További információ   

 

Tájékoztatás az érintettek jogairól 

Önnek, mint a Társaságunknál személyes adatok kezelésében érintett 16 éven aluli gyermek felett 

szülői felügyeletet gyakorló személynek joga van  

a) kérelmezni Társaságunktól a gyermekére és Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hoz-

záférést,  

b) a gyermeke és az Ön személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy zárolá-

sát,  

c) jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén gyermekének és Önnek joga van 

az adathordozhatósághoz, továbbá  

d) tiltakozhat a gyermeke és az Ön személyes adatainak kezelése ellen, illetve  

e) Önnek joga van az adatkezelési hozzájárulását bármely időpontban ingyenesen visz-

szavonni. A visszavonás nem érinti – a hozzájárulás visszavonása előtt – végrehajtott adat-

kezelés jogszerűségét. A visszavonást Ön postai vagy elektronikus úton is kezdeményezheti 

a cutlergyor@gmail.com e-mail címen. 

f) Önnek joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és In-

formációszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1530 

Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Amennyiben Ön külföldi állampolgár, 

úgy a szokásos tartózkodási helye, illetve munkahelye szerinti felügyeleti hatóságnál is pa-

naszt tehet. 

g) Jogai megsértése miatt Ön bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az 

adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön választása 

szerint – az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.  

mailto:cutlergyor@gmail.com
http://naih.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu


Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – 

egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Tár-

saságunkat. 

Az adatszolgáltatás előfeltétele a szerződéskötésnek, az adatszolgáltatás elmaradásának követ-

kezménye, hogy az érintett nem tudja igénybe venni szolgáltatásainkat.  

További információ az adatkezelési tájékoztatónkban olvasható, amely Társaságunk honlapján 

www.cutlergyor.hu vagy a fitness terem recepciós pultjánál talál meg.  Az adatkezelési tájékoztató 

közvetlen linkje: ……………………………………. 

 

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyek-

nek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rende-

lete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvény (Infotv.). 

 

*********** 

 

Kijelentem, hogy az általam fentiekben megadott gyermekemre vonatkozó személyes adatok 

és a saját személyes adataim a valóságnak megfelelnek és a jelen dokumentumban megjelölt 

célú és időtartamú adatkezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül járulok hozzá.  

 

…………………………………., 201…, ……………….. hó ………. 

 

…………………………………………..                                    

    (az érintett aláírása)                                     

 

Fényképfelvétel készítése és felhasználásához kért hozzájárulás esetén 

Kijelentem, hogy az általam fentiekben megadott személyes adatok a valóságnak megfelelnek 

és a jelen dokumentumban megjelölt célú és időtartamú adatkezeléséhez önkéntesen, minden 

külső befolyás nélkül járulok hozzá.  

 

 

………………………………………….. 

(14-16 év közötti gyermek aláírása) 

 

Készül 2 vagy 3 példányban: 

1. sz. pld. szülői felügyeleti jogot gyakorló személy 

2. sz. pld. Társaság 

3. sz. pld. (14-16 év közötti) gyermek 


