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A META Mesterek és Tanítványok Alapfokú Művészeti Iskola, mint 
adatkezelő, ezúton ismerteti adatkezelési nyilatkozatát, az általa kezelt 
személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett 
gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és 
technikai intézkedéseiről, valamint az Érintett jogai gyakorlásának módjáról 
és lehetőségeiről. 

 

1. Fogalmak 

 

 

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - 
közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy; 
Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) 
természetes személlyel (a továbbiakban: Érintett) kapcsolatba hozható 
adat, az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés. A 
személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, 
amíg kapcsolata az Érintett helyreállítható. A személy különösen akkor 
tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, 
azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, 
kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján 
azonosítani lehet.  
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett 
bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, 
felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, 
felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy 
összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az 
adatok további felhasználásának megakadályozása.  
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely, az adat 
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált 
eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa 
megbízott adatfeldolgozóval végrehajttatja;  
Hozzájárulás: az Érintett kívánságának önkéntes és határozott 
kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel 
félreérthetetlen beleegyezését a rá vonatkozó személyes adatok – 
teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. 



Tiltakozás: az Érintett, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, 
és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; 
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai 
feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott 
módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a 
technikai feladatot az adatokon végzik;  

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az 
adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály 
rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok 
feldolgozását végzi;  

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének 
végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából; 
Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó (adathordozók) 
teljes fizikai megsemmisítése;  

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos 
az Érintett-tel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval. 

 

2. Az Iskola adatai, elérhetősége 

 

 

Név:  

META Mesterek és Tanítványok Alapfokú Művészeti Iskola 
Székhely:  

1133 Budapest, Hegedűs Gyula u. 97/c 

Levelezési cím: 
1133 Budapest, Hegedűs Gyula u. 97/c  

Igazgató neve: 
Lukács Andrea 

OM azonosító szám:  

200211 

Honlap: 
www.metamuveszetikozpont.com  

Elektronikus levélcím: 
info@metamuveszetikozpont.com  

Telefonszám: 
+36/70 315-6188 

+36/30 644 -9595  

Fenntartó: 
Cilinder Színház és Iskola Alapítvány 

 

3. Kezelt adatok 

https://www.metamuveszetikozpont.com/
mailto:info@metamuveszetikozpont.com


Iskolai beiratkozási lap kitöltése során megadott adatok  

Ezek a következő adatokat érintik:  

 Tanuló adatai (név, állampolgárság, születési hely és idő, lakcím, telefon, 
e-mail cím, OM azonosító, iskolája neve és címe, osztálya)

 Törvényes képviselő adatai (16 éves kor alatt kötelező, név, telefon e-mail 
cím)

 Választott tanszak(ok)
 Mentességi/térítési/tandíj fizetési nyilatkozat.

 

Tábori jelentkezés során megadott adatok 

 Gyermek adatai (név, születési idő, lakcím)
 Napközben elérhető kapcsolattartó adatai (telefon, e-mail cím)

 Megjegyzések (a kitöltő által definiált tetszőleges extra információ, 
pl. allergia és ételérzékenységgel kapcsolatos információk)

 Választott turnus

 

Iskolai rendezvényeken és foglalkozásokon valamint tábor alatt 
készült fotók 

 

 

4. Az adatkezelésben résztvevő szereplők 

 

 

Az adatkezelést a META Mesterek és Tanítványok Alapfokú Művészeti 
Iskola végzi a mindenkori törvényi kötelezettségeknek megfelelve. Az 
adatfeldolgozást a META Mesterek és Tanítványok Alapfokú Művészeti 
Iskolát fenntartó Cilinder Színház és Iskola Alapítvány végzi, mely reá 
nézve kötelező érvénnyel veszi tudomásul az adatok védelméről szóló 
törvényeket és rendelkezéseket. Az adatok harmadik fél számára ki vagy át 
nem adhatók (kivéve hatóságoknak, törvényi felhatalmazás esetén). Az 
adatkezelés helye az adatfeldolgozó címén történik: 1133 Bp., Hegedűs 
Gyula u. 97/c. 

 

Adatkezelő:  

META Mesterek és Tanítványok Alapfokú Művészeti Iskola 
Adatfeldolgozó:  

Cilinder Színház és Iskola Alapítvány  

Adatkezelés helye: 
1133 Bp., Hegedűs Gyula u. 97/c. 

 

5. Az adatkezelés célja 



A META Mesterek és Tanítványok Alapfokú Művészeti Iskola az Érintett 
által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag az 
ismerkedés, beazonosítás, kapcsolattartás érdekében tárolja és kezeli. A 
megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra 
nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik 
személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény 
ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, 
kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.  

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az adatkezelő az 
eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az 
Érintett tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett önkéntes hozzájárulását 
megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást 
megtiltsa.  

Az iskolai beiratkozási lapon megadott adatok (előző pontban 
kifejtett adatok) felhasználása és kezelése szigorúan az alábbi 
célokra hagyatkozik:  

 A tanuló és törvényes képviselőjének azonosítása

 szolgáltatások és kötelezettségek teljesítése

 személyes adatok kezelése törvényi felhatalmazáson, amelynek célja 
a jogszabályi kötelezettségek teljesítése

 A törvényes képviselő(k) és az iskola közötti kommunikációs csatorna 
kialakítása (a gyermek oktatásával kapcsolatos beszélgetések) 
elektronikus levélben illetve telefonon

 Ezen felül történő külön hozzájárulás esetén (mely természetesen 

önkéntes) e-mail hírlevelek küldése rendezvényeinkről, programjainkról.

 Ezen felül történő külön hozzájárulás esetén (mely természetesen 
önkéntes) a foglalkozások és rendezvények alatt készült fotók közzététele 
az adatkezelő honlapján (www.metamuveszetikozpont.com) 

A tábori jelentkezési lapon megadott adatok (előző pontban kifejtett 
adatok) felhasználása és kezelése szigorúan az alábbi célokra 
hagyatkozik:  

 A gyermek azonosítása

 Szolgáltatás teljesítése

 A kapcsolattartóként megadott személlyel történő kommunikációs 
csatorna kialakítása a gyermeket érintő ügyintézésekkel és tájékoztatással 
kapcsolatban

 A gyermek egészségének biztosításához és felelősségteljes ellátásához 

szükséges adatok felhasználása (mint pl. ételérzékenység és allergia)

 Ezen felül történő külön hozzájárulás esetén (mely természetesen 

önkéntes) e-mail hírlevelek küldése rendezvényeinkről, programjainkról.

 Ezen felül történő külön hozzájárulás esetén (mely természetesen 

önkéntes) a tábor alatt készült fotók közzététele az adatkezelő honlapján

(www.metamuveszetikozpont.com)



6. Adatkezelés jogalapja 

 

Az adatkezelésre az önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló 
nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett 
kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a tájékozódó kérdőív kitöltése 
során közölt személyes adataik, a kérdőívben feltett kérdésekre adott 
válaszaik felhasználásra kerüljenek.  

A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, 
Érintett felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben 
felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő tölti ki a 
tájékoztató kérdőívet. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-
mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség 
kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. 

 

7. Érintett jogai 

 

 

Tájékoztatáshoz való jog  

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a META Mesterek és 
Tanítványok Alapfokú Művészeti Iskola által kezelt, rá vonatkozó 
személyes adatokról.  

META Mesterek és Tanítványok Alapfokú Művészeti Iskola az Érintett 
kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa 
vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott 
adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 
időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az 
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens 
körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, 
továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az 
adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. META Mesterek és Tanítványok 
Alapfokú Művészeti Iskola a kérelem benyújtásától számított 30 napon 
belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.  

Adatvédelmi nyilatkozatunkat kérheti és ezzel kapcsolatos kérdéseit 
felteheti személyesen is az adatkezelés helyszínén: 1133 Bp. Hegedűs 
Gyula u. 97/c, vagy elektronikus levél formájában  

az info@metamuveszetikozpont.com e-mail címen. 

Adatvédelmi nyilatkozatunkat bármikor megtekintheti  

a https://www.metamuveszetikozpont.com/adatvedelem oldalon, vagy 
elkérheti digitális másolatát az info@metamuveszetikozpont.com email 
címre küldött kéréssel.  

A META Mesterek és Tanítványok Alapfokú Művészeti Iskola az 
adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint 
az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az 
Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Érintett körét 

mailto:info@metamuveszetikozpont.com
https://www.metamuveszetikozpont.com/adatvedelem
mailto:info@metamuveszetikozpont.com


és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az 
elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró 
jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

 

Az adatok törléséhez, zárolásához, helyesbítéséhez való jog  

Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését 
vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Az 
adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb 5 munkanapon 
belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. 
Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. A META Mesterek és 
Tanítványok Alapfokú Művészeti Iskola zárolja a személyes adatot, ha az 
Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján 
feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt 
személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési 
cél, amely a személyes adat törlését kizárta.  

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintett, továbbá 
mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára 
továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való 
tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.  

Ha a META Mesterek és Tanítványok Alapfokú Művészeti Iskola az Érintett 
helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem 
kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás 
vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.  

1. Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen  

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. META 
Mesterek és Tanítványok Alapfokú Művészeti Iskola a tiltakozást a 
kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 
nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, 
és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

 

Az Érintett jogérvényesítési lehetőségei  

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a META Mesterek és 
Tanítványok Alapfokú Művészeti Iskolától a személyi adatainak 
kezelésére vonatkozóan, az alábbi elérhetőségeken: 

 

Levelezési cím: 1133 Bp., Hegedűs Gyula u. 97/c 

Email: info@metamuveszetikozpont.com  

Telefon: +36/70 315-6188, +36/30 644-9595 
 
 

 

Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013 évi V. 
törvény) alapján 
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Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 

Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy a 

bíróság előtt érvényesítheti jogait. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 

http://www.naih.hu/

