
CREASCOLA KFT.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

NYÍLT NAP

A Creascola Kft. és a Creascola Nyolcosztályos Gimnázium (a továbbiakban mindkettő: Adatkezelő vagy Iskola) a
vonatkozó jogszabályokat és saját adatvédelmi irányelveit figyelembe véve a jelen dokumentummal kívánja
tájékoztatni érintetteket az adatkezelésről.

Jelen tájékoztató kizárólag a konkrét adatkezelési tevékenység kapcsán tartalmaz információkat. A 2016/679/EU
Általános Adatvédelmi Rendelet által előírt tájékoztatási kötelezettség szerinti további információkat Adatkezelő
Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza, mely honlapunkon elérhető https://www.creascola.hu oldalon.

1. Az Adatkezelő

Az Ön adatait a Creascola Közösségi Iskolák Továbbképzési és Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1013 Budapest,
Attila út 4. I. emelet 2.) és a CREASCOLA Nyolcosztályos Gimnázium (székhely: 2040 Budaörs, Liget utca 3/a.), mint
közös adatkezelők kezeli. Közös adatkezelők adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: gdpr@creascola.hu

2. Az adatkezelési tevékenységek bemutatása

Adatkezelő az érdeklődők számára Nyílt napokat szervez az Iskola bemutatása érdekében, mely szükségszerűen
személyes adatok kezelésével jár.

2.1. Nyílt napon történő részvétel

Az Iskolába jelentkező személyek a jelentkezést megelőzően részt vehetnek az Iskola Nyílt Napján. A szervezés
érdekében kérjük kizárólag a regisztrációval rendelkező személyek vehetnek részt az eseményen.

Kezelt adatok
köre

Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja

gyermek neve,
életkora, szülő
neve,
elérhetősége

a jelentkezővel való
kapcsolattartás, a Nyílt Nap
programjainak megszervezése

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja – érintett
hozzájárulása, melyek a regisztráció során ad meg

Az adatkezelés a Nyílt Naphoz kapcsolódó felvételi eljárás befejezéséig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig szól
attól függően, melyik következik be hamarabb.
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2.2. A Nyílt Napon készült fényképek felhasználása

Adatkezelő a Nyílt Napon fényképeket és videókat készít az Iskola népszerűsítése érdekében. Önnek joga van
tiltakozni az adatkezelés ellen.

Kezelt adatok
köre

Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja

képmás és hang Iskolai mindennapjainak,
rendezvényeinek
dokumentálása és erről való
tájékoztatás az Iskola
honlapján és közösségi oldalán

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja – Adatkezelő jogos
érdeke, hogy az iskolával kapcsolatos eseményeket
bemutassa a szülők és egyéb érdeklődők részére, ezáltal
az iskola népszerűségének növelése, imázsának építése

Az adatkezelés az érintett tiltakozásának a bejelentéséig, vagy az adatkezelési cél megszűnéséig tart, attól függően,
melyik következik be hamarabb.

3. Az Ön jogai

Az Ön jogait a Rendelet határozza meg, melyek közül a legfontosabbak:
- Ön kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok

helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése
ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz.

- Hozzájárulással kezelt adatok tekintetében Ön hozzájárulását bármikor, akár indokolás nélkül
visszavonhatja, azonban ez nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét.

Ön jogait úgy gyakorolhatja, hogy kapcsolatba lép Adatkezelővel a fent meghatározott elérhetőségeken. Kérelem
benyújtása esetén Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül írásban válaszol. További
tájékoztatásért kérem, vegye fel a kapcsolatot Adatkezelővel elérhetőségein.

Jogai feltételezett megsértése esetére Ön panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., +36-1-391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy
bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – a
lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken
keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek)

Tájékoztatjuk, hogy a 18 éven aluli személyek nevében törvényes képviselőjük jogosult eljárni.

További tájékoztatásért kérem, olvassa el az Adatkezelési Tájékoztatót vagy vegye fel a kapcsolatot
Adatkezelővel fentiekben meghatározott elérhetőségein.

Budaörs, 2023. január 1.
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