
Egy perc adatvédelem

- A nyári táboroztatás adatkezelési és adatvédelmi kérdéseiről -

A  tanév,  illetve  a  nevelési  év  végével  már  javában  zajlik  a  nyári  táborok  előkészítése,
szervezése, amely természetesen személyes adatok kezelésével is szükségképpen együtt kell,
hogy járjon. A téma amiatt is érdekes továbbá, hogy más, ettől eltérő célú adatkezelésekhez
hasonlóan részben jogszabályi kötelezettség alapján kötelezően kezelendő adatokat, részben
pedig kizárólag önkéntes hozzájárulás alapján kezelhető adatokat érint.

A táboroztatással összefüggésben a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi
feltételeiről szóló 12/1991. (V. 18.) NM rendelet tartalmaz irányadó rendelkezéseket.

A jogszabály 4. §-a szerint a táborozásban csak az vehet részt, aki arra egészségileg alkalmas. 

Az alkalmasságot  a gyermek törvényes képviselőjének a táborozást megelőző négy napon
belül  kiállított  nyilatkozattal  kell  igazolnia.  A nyilatkozathoz  szükséges  nyomtatványt  –  a
táborozáshoz szükséges egyéb iratokkal együtt – a táborozás szervezője (mint Adatkezelő)
adja  át  kitöltés  céljából.  E  nyilatkozat  részletes  adattartalmát  a  rendelet  2.  sz.  melléklete
tartalmazza, miszerint e személyes adatok: a gyermek neve; a gyermek születési dátuma; a
gyermek lakcíme;  a  gyermek anyjának neve;  egészségügyi  adatok (pl.:  a  gyermeken nem
észlelhető  tünetek  tételes  felsorolása);  a  nyilatkozatot  kiállító  törvényes  képviselő  neve,
aláírása, lakcíme és telefonos elérhetősége.

Tekintettel arra, hogy a fenti jogszabály egyértelműen meghatározza azt, hogy kizárólag ezzel
az adattartalommal kitöltött nyilatkozat esetén vehet részt a gyermek a táborban, így a fent
felsorolt  személyes  adatok kezelése a GDPR 6. cikk (2) bekezdésének c) pontjában és az
információs  önrendelkezési  jogról  és  az  információszabadságról  szóló  2011.  évi  CXII.
törvény (Infotv.) 5. § a) pontjában előírtak szerinti jogi kötelezettség teljesítésén alapul, ezen
adatok felvételéhez (kezeléséhez) az érintett gyermek törvényes képviselőjétől nem szükséges
hozzájárulást beszerezni, valamint a hiányos nyilatkozat okot adhat a táborban való részvétel
megtagadásához.

Tapasztalataink  szerint  azonban a táborok szervezői  praktikus  és  célszerű  okokból  a  fenti
személyes  adatokon  túl  a  tábor  résztvevőinek  további  személyes  adatait  is  kezelik.  Ilyen
adatok lehetnek például:  a  gyermek TAJ száma; a  szülő vagy törvényes  képviselő e-mail
címe; a gyermekről készített kép- és videófelvétel; sürgős esetben értesítendő hozzátartozó
neve,  elérhetősége;  különleges  személyes  adatkörben  pedig  az  étel-allergiára,
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gyógyszerszedésre, krónikus betegségre vonatkozó egészségügyi adatok; a gyermek hátrányos
vagy halmozottan hátrányos helyzetére vonatkozó adat.

Tekintettel arra, hogy ezen adatok már nem szerepelnek a fentiekben hivatkozott jogszabályi
előírásban,  így  ezek  kezeléséhez  az  adatkezelőnek  minden  esetben  be  kell  szereznie  a
törvényes  képviselő  hozzájárulását,  mert  az adatkezelés  ily  módon a GDPR 6.  cikk 1.  a)
pontjában,  illetve  az  Infotv.  5.§  b)  pontjában  előírtak  szerinti  önkéntes  hozzájáruláson
alapulhat.

Kiemelendő,  hogy  a  kép-  és  videófelvételek  készítése  kapcsán  nem  csupán  az  azok
készítésének lehetőségéhez kell a hozzájárulást beszerezni, hanem azok közzétételének pontos
helyéről (pl.: intézményi honlap, közösségi médiafelület, nyomtatott kiadvány, adattovábbítás
esetén a címzett, stb.) is tájékoztatást kell adni.

Az  Infotv.  értelmező  rendelkezése  szerint  a  hozzájárulás  az  érintett  akaratának  önkéntes,
határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett
nyilatkozat  vagy  az  akaratát  félreérthetetlenül  kifejező  más  magatartás  útján  jelzi,  hogy
beleegyezését adja a rá (illetve gyermekére) vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.

Önkéntes az adatkezelés, ha tényleges választási lehetőség létezik, negatív jogkövetkezmény
nélkül, tehát abban az esetben, ha a hozzájárulás alapján kezelt bármely adat kezeléséhez nem
járul hozzá a törvényes képviselő (pl.: nem engedi a gyermekéről fényképfelvétel készítését
vagy  annak  bizonyos  felületen  való  közzétételét),  úgy  ez  okból  nem lehet  megtagadni  a
táborba való jelentkezését. Kiemelten fontos továbbá, hogy a hozzájárulás bármikor (tehát a
táborozás  ideje  alatt  is),  negatív  jogkövetkezmény  nélkül  visszavonható,  ez  esetben  a
visszavonással  érintett  személyes  adatot  az  adatkezelőnek  haladéktalanul  törölnie  kell.
Határozottnak és félreérthetetlennek akkor tekinthetjük a hozzájárulást, amennyiben kétséget
kizáróan, igazolható módon a konkrétan meghatározott  adatkezeléshez,  illetve adatkezelési
műveletekhez járul hozzá az érintett.

Ennek okán javasoljuk,  hogy a  jogszabályi  előírások alapján  kötelezően  kezelt  személyes
adatok (lásd: a 12/1991. (V. 18.) NM rendelet 2. sz. mellékletében foglaltak) kivételével, így
például a videó-, illetve fényképfelvételek, valamint a különleges, egészségügyi adatok (TAJ
szám,  étel-allergiára,  gyógyszerszedésre,  krónikus  betegségre,  hátrányos  vagy halmozottan
hátrányos  helyzetre  vonatkozó  adatok)  kezeléséhez  való  hozzájárulást  a  szülő,  törvényes
képviselő,  14  éves  életkor  felett  pedig  a  táborozó  gyermek  is  aláírásával  igazolja.  A
hozzájárulást  –  adatonként  az  adatkezelési  cél  megjelölésével  –  külön-külön,  valamennyi
hozzájáruláson  alapuló  személyes  adatot  illetően  kell  beszerezni,  az  adatkezelési
tájékoztatóban írtak szerint.

A  táborozással  kapcsolatosan  –  függetlenül  az  adatkezelés  jogalapjáról  –  valamennyi
személyes adat kezelését illetően, az adatkezelést megelőzően tájékoztatást is adnia kell az
adatkezelőnek.  A tájékoztatásban  rögzíteni  kell  az  adatkezelő  megnevezését,  képviselőjét,
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elérhetőségét, adatvédelmi tisztviselője megnevezését, elérhetőségét. Tájékoztatást kell adni
továbbá az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról, valamint az érintett
azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, arról hogy tiltakozhat
az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a felügyeleti hatósághoz címzett panasz
benyújtásának jogáról is.

Megfelelő tájékoztatásnak az tekinthető, ha az bárki számára érthető, azaz egyszerű, zsargon
használata nélküli, közérthető, illetve egyúttal figyelemfelkeltő a szövege és közvetlenül az
érintetthez  jut  el.  A  táboroztatás  esetében  emiatt  a  tájékoztatást  célszerűen  a  jelentkezés,
illetve a kötelező nyilatkoztatás során javasolt megvalósítani.

Amennyiben fentiekkel kapcsolatban további kérdése merülne fel, forduljon bizalommal
a szerződésben kijelölt helyszíni kapcsolattartó kollégánkhoz vagy adatvédelmi

tisztviselőjéhez!

Kövesse Facebook oldalunk, ahol rendszeresen érdekes és aktuális adatvédelmi híreket,
valamint hasznos adat- és információbiztonsági ismereteket osztunk meg!

https://www.facebook.com/hanganovhu/
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