
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„HANGFOLYAM-TANFOLYAM” 
FOGLALKOZTATÓ TÁBOR 

GYEREKEGYETEM OPERA-MÓDRA 
 
 

Tisztelt Szülők, Pedagógusok, Diákok! 
 

A Magyar Állami Operaház idén először indítja el a maga hol komoly, hol vidám vakációs 

táborát, amelynek keretében a jelentkezők színes, illusztrált előadásokat hallgathatnak, 

filmeket láthatnak az opera és a balett műfajáról, és megismerkedhetnek az énekkar, a 

balettegyüttes, a zenekar, a gyártó műhelyek és a színpadi műszak világával is. 

Ellátogatnak a festőműterembe, az asztalosműhelybe és a jelmeztárba, balettlépéseket, 

operarészleteket tanulnak, megismerkednek az Opera Gyermekkarának és a Magyar 

Nemzeti Balettintézetnek a működésével. Helyzetgyakorlatokat és csoportos feladatokat 

oldanak meg, felkészülnek a tábort záró előadásra. Mindehhez ki sem kell tenniük a 

lábukat az Eiffel Műhelyház és az azt övező 3 hektáros, bekerített park területéről.  

 
A táborba felső tagozatos, 5., 6. és 7. osztályt befejező diákok jelentkezését várjuk, 
akik 30 fős csoportokba lesznek beosztva.  

 
 

Időpont: 2021. július 5-től 9-ig (hétfőtől péntekig),  
naponta 9-16 óráig  

(8-tól 17-ig ügyeletet biztosítunk) 
 

Helyszín: Eiffel Műhelyház (1101 Budapest, Kőbányai út 30.) 
 
Előadóink, foglalkozást vezetőink a Magyar Állami Operaház munkatársai, 
zenepedagógusok és az Opera Nagykövetei. Táborvezető: Kákay István, az Erkel 
Programiroda vezetője 
 

A tábor részvételi díja: 40 000 Ft 
 

Kedvezmények: 

20% testvérkedvezmény (több testvér esetén minden gyermek után jár), 50% kedvezmény 

a MÁO munkatársak gyerekeinek, 50% kedvezmény a MÁO gyerekkari tagoknak – a 

kedvezmények össze nem vonhatóak! 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A gyerekek napi kétszeri étkezést kapnak: reggelire pékárut, ebédre meleg ételt. 
(Ételallergia esetén minden mentes étkezést tudunk biztosítani.)  
 
A tábor a résztvevők biztonsága érdekében az egészségügyi szabályok betartásával 
valósul meg. Valamennyi munkatársunk érvényes védettségi igazolvánnyal rendelkezik.  
 

 

Jelentkezési határidő: 2021. június 20.  
 

 
Jelentkezni az alábbi elektronikus űrlap kitöltésével és beküldésével, illetve a 
részvételi díj megfizetésével lehet. 
 

https://forms.office.com/r/zfFXcJ4u3S 
 
 
A jelentkezési űrlap beküldése a táborra vonatkozó általános szerződési feltételek és 
adatkezelési tájékoztató megismerését és elfogadását jelenti. 
 

 
Jelentkezéseket beérkezési sorrendben, maximum 120 főig tudunk fogadni.  
 
A tábor díjmentes lemondására 2021. június 20-ig van lehetőség. 2021. június 21. és 
július 1. közötti lemondás esetén a megfizetett részvételi díj 50%-át téríti vissza a 
szervező.  
 
Ha a járványhelyzet miatt a tábort megtartani nem lehet, a szervező a részvételi díj 100%-
át visszatéríti. 
 
 

Budapest, 2021. május 31. 
 
 
 
Felvilágosítás: 
ERKEL PROGRAMIRODA  
hangfolyamtanfolyam@opera.hu 
Csonkaréti Annamária (06 70 199 88 44), Nyáguly Emőke (06 30 821 63 09)  

 

https://forms.office.com/r/zfFXcJ4u3S
mailto:hangfolyamtanfolyam@opera.hu
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Iktatószám: 5246-1/2021/JOG 

 

„HANGFOLYAM-TANFOLYAM” FOGLALKOZTATÓ TÁBOR 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) alkalmazásában 

 

Szervező: Magyar Állami Operaház  

  1061 Budapest, Andrássy út 22.  

  e-mail cím: hangfolyamtanfolyam@opera.hu 

Tábor:  a Szervező rövid időtartamú nyári foglalkoztató tábora, amelynek helyszíne az Eiffel Műhelyház 

(1101 Budapest, Kőbányai út 30.). 

Résztvevő:  az a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 2:10. §-a szerint 

kiskorúnak minősülő gyermek, akit törvényes képviselője a Táborba történő részvételre bejelenti 

Részvételi díj:  a Tábor részvételi díja, amelynek ellenében a Szervező az ÁSZF-ben megjelölt szolgáltatásokat 

nyújtja, és amit a Résztvevő (törvényes képviselője) a felhívásban megjelölt módon és határidőben 

köteles megfizetni. 

 

1. Általános rendelkezések 

1.1. A Szervező vállalja, hogy a Résztvevők részére Tábort szervez a jelen ÁSZF rendelkezései szerint, a 

felhívásban közzétettek alapján és a Részvételi díj megfizetése ellenében, melynek során a Résztvevők javára 

különböző szolgáltatásokat nyújt. A Résztvevő a Tábor keretében jogosult a Szervező által tartott 

foglalkozásokon részt venni abból a célból, hogy az opera és balett műfajához kapcsolódó ismeretanyag 

alapjait elsajátítsa.  

1.2. A Tábor pontos időpontja (időtartama), programja és a részvételi díjra vonatkozó feltétel elektronikus 

felhívásban kerül meghirdetésre.  

1.3. Résztvevő lehet az a kiskorú, akinek törvényes képviselője a Szervező által meghatározott feltételeket vállalja 

és teljesítette. Ilyen feltételnek minősül a Részvételi díj meghatározott időpontig történő befizetése és a 

megfelelően kitöltött jelentkezési adatlap meghatározott időpontig történő megküldése. Ha a meghatározott 

feltételek határidőre nem kerülnek teljesítésre úgy a Táborozás nem kezdhető meg.  

1.4. A Táborban való részvételre jelentkezni a Szervező által közreadott jelentkezési adatlap kitöltésével és a 

Szervezőnek történő megküldéssel lehet. A jelentkezési adatlapot a Résztvevő törvényes képviselője köteles 

kitölteni és megküldeni. A jelentkezési adatlapon rögzített adatok helyességéért és valódiságáért a Résztvevő 

törvényes képviselője felelősséggel tartozik. 

1.5. A jelentkezés megküldésével a törvényes képviselő nyilatkozik, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit 

megismerte és elfogadta. A jelentkezési adatlap megküldésével és a meghatározott feltételek (pld. fizetési 

feltétel) teljesítésével szerződés jön létre a Szervező és a Résztvevő törvényes képviselője között.  

1.6. A jelentkezések elfogadása a jelentkezési adatlap eljuttatásának és a befizetések sorrendje alapján történik.  

 

2. Felelősségi szabályok 

2.1. A Résztvevő a Tábor időtartama alatt a Szervező felügyelete alatt áll. A Tábor a felhívásban megjelölt 

időpontban kezdődik és ér véget, amely időtartama a Szervező felügyeletet biztosít. A Résztvevőt a Tábor 

helyszínéről a törvényes képviselő vagy a törvényes képviselő által írásban megjelölt más személy viheti el 



 

2 

 

(személyazonosságának igazolása mellett), kivéve, ha a törvényes képviselő úgy rendelkezik, hogy a 

Résztvevő a Tábor helyszínét önállóan hagyhatja el.  

2.2. A Résztvevő törvényes képviselője a írásban köteles tájékoztatni a Szervezőt a Résztvevőt érintő minden 

olyan körülményről, amely a biztonságos felügyeletét érintheti, így különösen, de nem kizárólagosan arról, 

ha a Résztvevő:  

(a) rendszeresen valamely gyógyszert szed, illetve, ha a gyógyszer szedését ellenőrizni kell;  

(b) valamely gyógyszerre, ételre, vagy más anyagra, állatra stb. allergiás;  

(c) bizonyos tevékenységeket valamely okból nem folytathat, nem gyakorolhat;  

(d) étel, illetve ital érzékenysége áll fenn;  

(e) a Tábor valamely programján vagy eseményén valamely okból nem vehet részt.  

A tájékoztatás elmulasztásából vagy hiányosságából eredő valamennyi balesetért, sérülésért, kárért 

és esetleges egyéb hátrányokért a törvényes képviselő felel. 

2.3. A Tábor helyszínén értékes tárgyak, készpénz megőrzésére nincs lehetőség, így azok biztonságáért a 

Résztvevő felel.  

2.4. A Résztvevő törvényes képviselője tudomásul veszi, hogy a Résztvevő saját felelősségére vesz részt a 

Táborban. A Résztvevő köteles betartani a jelen ÁSZF „Házirend” pontjának utasításait a Tábor során. 

2.5. A jelen ÁSZF, különösen a házirend megsértése a Táborból történő kizárást vonhatja maga után.  

2.6. A Résztvevő törvényes képviselője a jelentkezési adatlap a Szervező részére történő megküldésével 

tudomásul veszi és vállalja, hogy a Résztvevő helyett és nevében megtérít a károsultnak minden olyan kárt, 

mely a Résztvevő a Tábor időtartama alatt tanúsított szerződésellenes vagy jogellenes magatartásából ered, 

függetlenül attól, hogy egyébként a törvényes képviselő jogszabály alapján köteles-e az adott kárt 

megtéríteni, feltéve, hogy a károkozó magatartás nem áll ok-okozati összefüggésben a Szervező Résztvevő 

felügyelete ellátásával kapcsolatos valamely felróható magatartásával. A törvényes képviselő ezen kártérítési 

kötelezettsége kiterjed minden, a Szervező, más Résztvevő vagy bármely más harmadik személy oldalán 

bekövetkezett kárra.  

2.7. A Résztvevő károkozó magatartása esetén - amennyiben a károkozás körülményei ezt lehetővé teszik – a 

Szervező a lehető legrövidebb időn belül értesíti a törvényes képviselőt. A káreseményt a Szervező – 

amennyiben a károkozás körülményei ezt lehetővé teszik – jegyzőkönyvezi, melyet a törvényes képviselői is 

aláírhat. 

2.8. A Szervező kizárólag azért felelős, hogy a Tábort a jogszabályok, a jelen ÁSZF és a jelentkezési adatlap 

rendelkezései és adatai figyelembevételével megfelelő gondossággal szervezi meg és a Résztvevők 

felügyeletét kellő gondossággal ellátja. Ennek megfelelően felel azokért a károkért, melyek oka közvetlenül 

valamely alkalmazandó jogszabály, a jelen ÁSZF valamely rendelkezésének szándékos vagy gondatlan 

megszegésére, illetve a kárt szenvedett Résztvevő jelentkezési adatlapja valamely rendelkezésének vagy 

adatának szándékos vagy gondatlan figyelmen kívül hagyására vagy azzal ellentétes magatartására 

vezethető vissza. Amennyiben a Szervező valamely magatartás miatt kártérítés fizetésére köteles, úgy 

kizárólag a közvetlenül okozott vagyoni károk megtérítésére köteles, így nem kötelezhető elmaradt haszon 

és sérelemdíj fizetésére. 

 

3. Házirend 

3.1. A Résztvevő köteles: 

(a) a törvényes képviselő által aláírt nyilatkozattal rendelkezni arról, hogy egészséges és részt vehet a 

Táboron; 

(b) részt venni a Tábor foglalkozásain; 

(c) a felügyelő személyek utasításait betartani; 
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(d) megőrizni és az előírásoknak megfelelően kezelni a Tábor létesítményeit, felszereléseit, valamint a saját, 

a Táborba hozott értékeit; 

(e) ügyelni a Tábor egész területének (folyosók, közös helyiségek, stb.) tisztaságára. 

3.2. A Résztvevők számára tilos 

(a) a Tábor területére, illetve a területén kívüli, szervezett foglalkozásokra vagy rendezvényekre behozni 

minden olyan tárgyat és anyagot, amelyek veszélyesek lehetnek az életre, egészségre és testi épségre, 

beleértve a tűzgyújtásra alkalmas eszközöket; 

(b) a Tábor területét a felügyelő jóváhagyása nélkül elhagyni; 

(c) a foglalkozás közben csoportját a felügyelő engedélye nélkül elhagyni; 

(d) a felügyelő utasítását szándékosan megszegni; 

(e) a Táborban résztvevők testi épségét veszélyeztetni. A verekedés, a másik ember emberi méltóságának, 

testi épségének megsértése súlyos vétségnek minősül, felelősségre vonást eredményez; 

(f) más résztvevőket a Tábor hasznos és kellemes eltöltésében vagy a tanulásban szándékosan akadályozni. 

3.3. Tűzvédelemi szabályok: 

(a) Nyílt láng használata a Tábor teljes területén tilos.  

(b) Elektromos berendezéseket hibás vezetékkel használni tilos.  

(c) Tűzriadó terv: azonnal hírt kell adni a tűz keletkezéséről. Hangos „Tűz van!” kiáltással, zajkeltéssel a 

Táborban résztvevőket értesíteni kell. Tűz esetén minden Résztvevő köteles a tűzoltást vezető személy 

utasításait betartani. 

3.4. Egészségvédelmi szabályok: 

(a) A Szervező egészségügyi szolgálatot nem biztosít a Tábor ideje alatt.  

(b) Ha a Szervező a Tábor alatt a Résztvevőn betegség tüneteit észleli, vagy erre utaló gyanúja van, úgy 

azonnal értesíti a törvényes képviselőt, aki köteles a Résztvevőt haladéktalanul orvoshoz vinni. 

 

4. Adatvédelem 

4.1. A jelentkezési adatlap kitöltésével és a Szervező részére történő megküldéssel vagy személyes benyújtással 

a Résztvevő törvényes képviselője, illetve korlátozottan cselekvőképes Résztvevő esetén a Résztvevő is, 

tudomásul veszi és önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a Résztvevő és a törvényes képviselője jelentkezési 

adatlapon megadott valamennyi személyes adatát a jelen ÁSZF szerinti jogviszony teljesítése érdekében 

kezelje. Az adatkezelésre a jelen ÁSZF mellékleteként közreadott adatkezelési tájékoztató az irányadó. 

 

5. Felhasználási jogok 

5.1. A jelentkezési adatlap kitöltésével és a Szervező részére történő megküldéssel a Résztvevő törvényes 

képviselője, illetve korlátozottan cselekvőképes Résztvevő esetén a Résztvevő is, tudomásul veszi és 

önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a Tábor során kép- és/vagy hangfelvételt, videófelvételt (a 

továbbiakban: felvétel) készítsen vagy készíttessen, továbbá, hogy a felvételeket a Tábor eredményeit és 

hangulatát népszerűsítő bármely módon felhasználja.  

 

6. Időtartam és felmondás 

6.1. A jelen ÁSZF szerinti jogviszony - ha a jelen ÁSZF alapján a korábban nem szűnik meg - a Tábor befejező 

napjáig jön létre. A jogviszony megszűnése ellenére egyes jogok, illetőleg kötelezettségek, azok jellegénél 

fogva, a jogviszony megszűnését követően továbbra is gyakorolhatók, illetőleg teljesítendők (pl. felvételek 

felhasználása). 
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6.2. A Résztvevő a jelen ÁSZF szerint létrejött szerződést jogosult indoklás nélkül egyoldalúan felmondani. 

Felmondás esetén a Résztvevő törvényes képviselője a felhívásban rögzítettek szerint bánatpénz fizetésére 

lehet köteles, ami a visszafizetendő Részvételi díjból kerül levonásra.  

6.3. A Szervező jogosult a Tábor valamennyi szerződésének felmondására abban az esetben, ha valamely előre 

nem látható és el nem hárítható ok (vis maior) következtében a Tábor megrendezése meghiúsul. Ebben az 

esetben a Szervező kizárólag a már befizetett részvételi díjakat köteles visszatéríteni, egyéb fizetések 

teljesítésére semmilyen jogcímen nem köteles. 

6.4. A szerződés minden további rendelkezés és nyilatkozat nélkül megszűnik, ha a felhívás szerinti részvételi 

díjelőleg, illetve a Részvételi díj előleggel nem fedezett része a közölt időpontig nem kerül megfizetésre. 

6.5. A Szervező jogosult valamely Résztvevővel kötött szerződését azonnali hatállyal felmondani abban az 

esetben, ha a Résztvevő a Tábor házirendjét, illetve a jelen ÁSZF egyéb rendelkezését megsérti. Azonnali 

hatályú felmondás esetén a törvényes képviselő köteles a Résztvevőt a Táborból haladéktalanul elvinni. 

Azonnali hatályú felmondás esetén a Szervező a részvételi díjat sem részben, sem egészben nem köteles 

visszatéríteni.  

6.6. Ha a Szervező a befizetett részvételi díjat köteles részben vagy egészben visszatéríteni, úgy azt arra a 

bankszámlára utalással fizeti meg, amelyikről a részvételi díj a Szervező részére történő megfizetése 

elutalásra került. A visszafizetendő részvételi díjba a Szervező esetleges igénye beszámítható. 

 

Mellékletek 

Adatkezelési tájékoztató („Hangfolyam-tanfolyam” foglalkoztató tábor) 

 

A jelen ÁSZF az aláírása napján lép hatályba és visszavonásig hatályos. Az ÁSZF elérhető a Szervező 

honlapján, illetve Jogi Osztályán (1088 Budapest, Szentkirályi utca 18; jog@opera.hu).  

 

Budapest, „időbélyegző szerint” 

 

Magyar Állami Operaház 

Dr. Főző Virág 

főigazgató-helyettes 

 

  

mailto:jog@opera.hu
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

„Hangfolyam-tanfolyam” foglalkoztató táborban való részvételhez  
 

A Magyar Állami Operaház rövid időtartamú nyári foglalkoztató tábort szervez „Hangfolyam-Tanfolyam” (a 

továbbiakban: tábor) elnevezéssel. A Magyar Állami Operaház, mint adatkezelő a táborban való részvételhez 

kacsolódó adatkezelésről az alábbi tájékoztatást nyújtja. 

 

Az adatkezelő elérhetőségei: 

Név: Magyar Állami Operaház 

Székhely, levelezési cím: 1061 Budapest, Andrássy út 22. 

Honlap: www.opera.hu 

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: dpo@opera.hu, 06 1 814 7444 

 

Az adatkezelés érintettjei: 

Az adatkezelés érintettje az a kiskorú, aki a szülője (törvényes képviselője) útján jelentkezést nyújt be, valamint a 

jelentkezésben közreműködő szülő (törvényes képviselő). 

 

A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja: 

Az adatkezelő kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja, hogy a regisztrált személyek a táborban részt 

vehessenek. Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. A jogalap 

megjelölésénél az alábbi jogszabályra hivatkozunk: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletére a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR). 

 

Személyes adat 

(adatkezelés jellege) 
Az adatkezelés célja Jogalap 

A gyermek neve 

(feltétlenül szükséges) 

A táborban való részvétel biztosítása, a 

résztvevő azonosítása; 

a 12/1991. (V. 18.) NM rendelet 2. sz. 

melléklete szerinti szülői nyilatkozat 

tartalmaként rögzítendő 

Jelentkezéskor: GDPR 6. cikk (1) bek. 

a) pont: az érintett hozzájárulását adta 

személyes adatainak egy vagy több 

konkrét célból történő kezeléséhez; 

 

a tábor kezdetekor: GDPR 6. cikk (1) 

bek. c) pont: az adatkezelés az 

adatkezelőre vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 

A gyermek anyjának leánykori neve 

(feltétlenül szükséges) 

A 12/1991. (V. 18.) NM rendelet 2. sz. 

melléklete szerinti szülői nyilatkozat 

tartalmaként rögzítendő 

A tábor kezdetekor: GDPR 6. cikk (1) 

bek. c) pont: az adatkezelés az 

adatkezelőre vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 

A gyermek születési dátuma 

(feltétlenül szükséges) 

A táborban való részvétel biztosítása, a 

részvételi jogosultság megállapítása; 

a 12/1991. (V. 18.) NM rendelet 2. sz. 

melléklete szerinti szülői nyilatkozat 

tartalmaként rögzítendő 

Jelentkezéskor: GDPR 6. cikk (1) bek. 

a) pont: az érintett hozzájárulását adta 

személyes adatainak egy vagy több 

konkrét célból történő kezeléséhez; 

 

a tábor kezdetekor: GDPR 6. cikk (1) 

bek. c) pont: az adatkezelés az 

adatkezelőre vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 

A gyermek lakcíme 

(feltétlenül szükséges) 

A 12/1991. (V. 18.) NM rendelet 2. sz. 

melléklete szerinti szülői nyilatkozat 

tartalmaként rögzítendő 

A tábor kezdetekor: GDPR 6. cikk (1) 

bek. c) pont: az adatkezelés az 

adatkezelőre vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 

Nyilatkozat arról, hogy a gyermeken 

nem észlelhetőek az alábbi tünetek: 

láz, torokfájás, hányás, hasmenés, 

A 12/1991. (V. 18.) NM rendelet 2. sz. 

melléklete szerinti szülői nyilatkozat 

tartalmaként rögzítendő 

A tábor kezdetekor: GDPR 6. cikk (1) 

bek. c) pont: az adatkezelés az 
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bőrkiütés sárgaság, egyéb 

súlyosabb bőrelváltozás, 

bőrgennyedés, váladékozó 

szembetegség, gennyes fül- és 

orrfolyás, a gyermek tetű- és 

rühmentes 

(feltétlenül szükséges) 

adatkezelőre vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 

A törvényes képviselő neve, 

lakcíme, telefonos elérhetősége 

(feltétlenül szükséges) 

A táborral összefüggő kapcsolattartás; 

a 12/1991. (V. 18.) NM rendelet 2. sz. 

melléklete szerinti szülői nyilatkozat 

tartalmaként rögzítendő 

Jelentkezéskor: GDPR 6. cikk (1) bek. 

a) pont: az érintett hozzájárulását adta 

személyes adatainak egy vagy több 

konkrét célból történő kezeléséhez;  

 

tábor kezdetekor: 

GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont: az 

adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó 

jogi kötelezettség teljesítéséhez 

szükséges; 

A törvényes képviselő e-mail címe 

(opcionális) 

kapcsolattartás kizárólag a táborral 

kapcsolatban 

Jelentkezéskor: GDPR 6. cikk (1) bek. 

a) pont: az érintett hozzájárulását adta 

személyes adatainak egy vagy több 

konkrét célból történő kezeléséhez 

Speciális étkezési igény 

(laktózmentes, gluténmentes, 

vegetáriánus, diabetikus) 

(opcionális) 

Speciális étkezési igénylése esetén 

megadható adat, célja a speciális 

étkezési igénynek megfelelő étkezés 

biztosítása. 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: az 

érintett hozzájárulását adta személyes 

adatainak egy vagy több konkrét célból 

történő kezeléséhez 

Allergia 

(opcionális) 

Allergia esetén megadható adat, célja 

az allergének kiszűrése. 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: az 

érintett hozzájárulását adta személyes 

adatainak egy vagy több konkrét célból 

történő kezeléséhez 

Kép- és hangfelvétel a gyermekről 

(opcionális) 

Az ÁSZF 5.1. pontjában írtak szerinti 

cél 

Jelentkezéskor: GDPR 6. cikk (1) bek. 

a) pont: az érintett hozzájárulását adta 

személyes adatainak egy vagy több 

konkrét célból történő kezeléséhez 

 

Az adatkezelés időtartama: 

Az adatkezelő a táborba jelentkezéskor a hozzájáruláson alapuló, és a 12/1991. (V. 18.) NM rendelet 2. sz. melléklete 

szerinti szülői nyilatkozatban foglalt személyes adatokat a tábor végéig őrzi meg. Az esetlegesen készülő kép- és 

hangfelvételek őrzési ideje a megadott felhasználási engedélynek megfelelően határozatlan ideig tart. 

 

Az érintettek jogai az adatkezelés során: 

• információt kérhetnek arról, hogy velük kapcsolatban milyen személyes adatot kezelünk, 

• másolatot kérhetnek ezekről az adatokról; 

• kérhetik a személyes adatainak helyesbítését (például névelírás esetén); 

• kérhetik a személyes adataik törlését; 

• kérhetik a személyes adataik kezelésének korlátozását; 

• bármikor lehetőségük van tiltakozni a személyes adataik kezelése ellen. 

 

Kérjük, hogy bármilyen probléma, észrevétel esetén vegyék fel velünk a kapcsolatot a dpo@opera.hu e-mail 

címen. 

 

Ezen túlmenően lehetőség van felkeresni a felügyeleti hatóságot is: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság (elérhetőségei: ugyfelszolgalat@naih.hu, 06-1-391-1400, 1530 Budapest, Pf. 5.) 

 

Lehetőség van továbbá bírósághoz fordulni: adatvédelmi ügyekben az illetékes törvényszék bírálja el az igényeket. 
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