
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

„HANGFOLYAM-TANFOLYAM” 
FOGLALKOZTATÓ TÁBOR 

GYEREKEGYETEM OPERA-MÓDRA 
 
 
 

Tisztelt SzülQk, Pedagógusok, Diákok! 
 
A Magyar Állami Operaház idén is elindítja a maga hol komoly, hol vidám vakációs 
táborát, amelynek keretében a jelentkezQk színes elQadásokat hallgathatnak, és 
megismerkedhetnek az énekkar, a balettegyüttes, a zenekar, a gyártó m_helyek és a 
színpadi m_szak világával is. Ellátogatnak a festQm_terembe, az asztalosm_helybe és 
a jelmeztárba, balettlépéseket, operarészleteket tanulnak, megismerkednek az Opera 
Gyermekkarának és a Magyar Nemzeti Balettintézetnek a m_ködésével. 
Helyzetgyakorlatokat és csoportos feladatokat oldanak meg, felkészülnek a tábort záró 
elQadásra. Mindehhez ki sem kell tenniük a lábukat az Eiffel M_helyház és az azt 
övezQ 3 hektáros, bekerített park területérQl. 
 
 A táborba az 5., 6. és 7. osztályt befejezQ diákok jelentkezését várjuk, 15 fQs 
csoportokba lesznek beosztva.  

 

IdQpont: 2022. július 4-tQl 8-ig (hétfQtQl péntekig),  
naponta 9-16 óráig  

(8-tól 17-ig ügyeletet biztosítunk) 
 
 

Helyszín: Eiffel M_helyház (1101 Budapest, KQbányai út 30.) 
 
ElQadóink, foglalkozást vezetQink a Magyar Állami Operaház munkatársai, 
zenepedagógusok és az Opera Nagykövetei. TáborvezetQ: Kákay István, a 
M_velQdésszervezési és Képzési Osztály vezetQje. 
 

A tábor részvételi díja: 40 000 Ft 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Kedvezmények: 
20% testvérkedvezmény (több testvér jelentkezése 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.)  
 
 

Jelentkezési határidQ: 2022. június 1.  
 
 

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

https://forms.gle/NLKTmx8nL7D5nz9h6 
 
 
A jelentkezési _rlap beküldése a táborra vonatkozó általános szerzQdési feltételek 
és adatkezelési tájékoztató megismerését és elfogadását jelenti. 
 

 
Jelentkezéseket beérkezési sorrendben, maximum 60 fQig tudunk fogadni.  
 
A tábor díjmentes lemondására 2022. június 15-ig van lehetQség. 2022. június 16. és 
június 30. közötti lemondás esetén a megfizetett részvételi díj 50%-át téríti vissza a 
szervezQ.  
 
Budapest, 2022.április 26. 
 
 
 
Felvilágosítás: 
M_velQdésszervezési és Képzési Osztály 
hangfolyamtanfolyam@opera.hu 
Csonkaréti Annamária (06 70 199 88 44), SzendrQdy Dorottya (06 30 155 52 88)  
 

https://forms.gle/NLKTmx8nL7D5nz9h6
mailto:hangfolyamtanfolyam@opera.hu
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Iktatószám: 5246-1/2021/JOG 

 
„HANGFOLYAM-TANFOLYAM” FOGLALKOZTATÓ TÁBOR 

ÁLTALÁNOS SZERZMDÉSI FELTÉTELEK ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 

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

 

SzervezN: Magyar Állami Operaház  

  1061 Budapest, Andrássy út 22.  

  e-mail cím: hangfolyamtanfolyam@opera.hu 

Tábor:  a SzervezN rövid idNtartamú nyári foglalkoztató tábora, amelynek helyszíne az Eiffel Mdhelyház 

(1101 Budapest, KNbányai út 30.). 
RésztvevN:  az a Polgári TörvénykönyvrNl szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 2:10. §-a szerint 

kiskorúnak minNsülN gyermek, akit törvényes képviselNje a Táborba történN részvételre bejelenti 
Részvételi díj:  a Tábor részvételi díja, amelynek ellenében a SzervezN az ÁSZF-ben megjelölt szolgáltatásokat 

nyújtja, és amit a RésztvevN (törvényes képviselNje) a felhívásban megjelölt módon és határidNben 
köteles megfizetni. 

 

1. Általános rendelkezések 

1.1. A SzervezN vállalja, hogy a RésztvevNk részére Tábort szervez a jelen ÁSZF rendelkezései szerint, a 

felhívásban közzétettek alapján és a Részvételi díj megfizetése ellenében, melynek során a RésztvevNk javára 
különbözN szolgáltatásokat nyújt. A RésztvevN a Tábor keretében jogosult a SzervezN által tartott 
foglalkozásokon részt venni abból a célból, hogy az opera és balett mdfajához kapcsolódó ismeretanyag 

alapjait elsajátítsa.  

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

felhívásban kerül meghirdetésre.  

1.3. RésztvevN lehet az a kiskorú, akinek törvényes képviselNje a SzervezN által meghatározott feltételeket vállalja 
és teljesítette. Ilyen feltételnek minNsül a Részvételi díj meghatározott idNpontig történN befizetése és a 
megfelelNen kitöltött jelentkezési adatlap meghatározott idNpontig történN megküldése. Ha a meghatározott 

feltételek határidNre nem kerülnek teljesítésre úgy a Táborozás nem kezdhetN meg.  

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

SzervezNnek történN megküldéssel lehet. A jelentkezési adatlapot a RésztvevN törvényes képviselNje köteles 
kitölteni és megküldeni. A jelentkezési adatlapon rögzített adatok helyességéért és valódiságáért a RésztvevN 
törvényes képviselNje felelNsséggel tartozik. 

1.5. A jelentkezés megküldésével a törvényes képviselN nyilatkozik, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit 
megismerte és elfogadta. A jelentkezési adatlap megküldésével és a meghatározott feltételek (pld. fizetési 

feltétel) teljesítésével szerzNdés jön létre a SzervezN és a RésztvevN törvényes képviselNje között.  
1.6. A jelentkezések elfogadása a jelentkezési adatlap eljuttatásának és a befizetések sorrendje alapján történik.  

 

2. FelelNsségi szabályok 
2.1. A RésztvevN a Tábor idNtartama alatt a SzervezN felügyelete alatt áll. A Tábor a felhívásban megjelölt 

idNpontban kezdNdik és ér véget, amely idNtartama a SzervezN felügyeletet biztosít. A RésztvevNt a Tábor 

helyszínérNl a törvényes képviselN vagy a törvényes képviselN által írásban megjelölt más személy viheti el 

Dr. FJzJ Virág Zsuzsanna
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(személyazonosságának igazolása mellett), kivéve, ha a törvényes képviselN úgy rendelkezik, hogy a 
RésztvevN a Tábor helyszínét önállóan hagyhatja el.  

2.2. A RésztvevN törvényes képviselNje a írásban köteles tájékoztatni a SzervezNt a RésztvevNt érintN minden 
olyan körülményrNl, amely a biztonságos felügyeletét érintheti, így különösen, de nem kizárólagosan arról, 
ha a RésztvevN:  
(a) rendszeresen valamely gyógyszert szed, illetve, ha a gyógyszer szedését ellenNrizni 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 eredN valamennyi balesetért, sérülésért, kárért 
és esetleges egyéb hátrányokért a törvényes képviselN felel. 

2.3. A Tábor helyszínén értékes tárgyak, készpénz megNrzésére nincs lehetNség, így azok biztonságáért a 

RésztvevN felel.  
2.4. A RésztvevN törvényes képviselNje tudomásul veszi, hogy a RésztvevN saját felelNsségére vesz részt a 

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

2.5. A jelen ÁSZF, különösen a házirend megsértése a Táborból történN kizárást vonhatja maga után.  
2.6. A RésztvevN törvényes képviselNje a jelentkezési adatlap a SzervezN részére történN megküldésével 

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

mely a RésztvevN a Tábor idNtartama alatt tanúsított szerzNdésellenes vagy jogellenes magatartásából ered, 
függetlenül attól, hogy egyébként a törvényes képviselN jogszabály alapján köteles-e az adott kárt 

megtéríteni, feltéve, hogy a károkozó magatartás nem áll ok-okozati összefüggésben a SzervezN RésztvevN 
felügyelete ellátásával kapcsolatos valamely felróható magatartásával. A törvényes képviselN ezen kártérítési 
kötelezettsége kiterjed minden, a SzervezN, más RésztvevN vagy bármely más harmadik személy oldalán 

bekövetkezett kárra.  

2.7. A RésztvevN károkozó magatartása esetén - amennyiben a károkozás körülményei ezt lehetNvé teszik – a 

SzervezN a lehetN legrövidebb idNn belül értesíti a törvényes képviselNt. A káreseményt a SzervezN – 

amennyiben a károkozás körülményei ezt lehetNvé teszik – jegyzNkönyvezi, melyet a törvényes képviselNi is 
aláírhat. 

2.8. A SzervezN kizárólag azért felelNs, hogy a Tábort a jogszabályok, a jelen ÁSZF és a jelentkezési adatlap 

rendelkezései és adatai figyelembevételével megfelelN gondossággal szervezi meg és a RésztvevNk 
felügyeletét kellN gondossággal ellátja. Ennek megfelelNen felel azokért a károkért, melyek oka közvetlenül 
valamely alkalmazandó jogszabály, a jelen ÁSZF valamely rendelkezésének szándékos vagy gondatlan 

megszegésére, illetve a kárt szenvedett RésztvevN jelentkezési adatlapja valamely rendelkezésének vagy 
adatának szándékos vagy gondatlan figyelmen kívül hagyására vagy azzal ellentétes magatartására 

vezethetN vissza. Amennyiben a SzervezN valamely magatartás miatt kártérítés fizetésére köteles, úgy 

kizárólag a közvetlenül okozott vagyoni károk megtérítésére köteles, így nem kötelezhetN elmaradt haszon 
és sérelemdíj fizetésére. 

 

3. Házirend 
3.1. A RésztvevN köteles: 

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

Táboron; 

(b) részt venni a Tábor foglalkozásain; 

(c) a felügyelN személyek utasításait betartani; 
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(d) megNrizni és az elNírásoknak megfelelNen 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 RésztvevNk 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 tdzgyújtásra alkalmas eszközöket; 
(b) a Tábor területét a felügyelN jóváhagyása nélkül elhagyni; 
(c) a foglalkozás közben csoportját a felügyelN engedélye nélkül elhagyni; 

(d) a felügyelN utasítását szándékosan megszegni; 
(e) a Táborban résztvevNk testi épségét veszélyeztetni. A verekedés, a másik ember emberi méltóságának, 

testi épségének megsértése súlyos vétségnek minNsül, felelNsségre vonást eredményez; 
(f) más résztvevNket a Tábor hasznos és kellemes eltöltésében vagy a tanulásban szándékosan akadályozni. 

3.3. Tdzvédelemi szabályok: 
(a) Nyílt láng használata a Tábor teljes területén tilos.  

(b) Elektromos berendezéseket hibás vezetékkel használni tilos.  

(c) Tdzriadó terv: azonnal hírt kell adni a tdz keletkezésérNl. Hangos „Tdz van!” kiáltással, zajkeltéssel a 
Táborban résztvevNket értesíteni kell. Tdz esetén minden RésztvevN köteles a tdzoltást vezetN személy 
utasításait betartani. 

3.4. Egészségvédelmi szabályok: 

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

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

azonnal értesíti a törvényes képviselNt, aki köteles a RésztvevNt haladéktalanul orvoshoz vinni. 
 

4. Adatvédelem 
4.1. A jelentkezési adatlap kitöltésével és a SzervezN részére történN megküldéssel vagy személyes benyújtással 

a RésztvevN törvényes képviselNje, illetve korlátozottan cselekvNképes RésztvevN esetén a RésztvevN is, 
tudomásul veszi és önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a RésztvevN és a törvényes képviselNje 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 SzervezN részére történN megküldéssel a RésztvevN törvényes 
képviselNje, illetve korlátozottan cselekvNképes RésztvevN esetén a RésztvevN is, tudomásul veszi és 
önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a SzervezN a Tábor során kép- és/vagy hangfelvételt, videófelvételt (a 

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

hangulatát népszerdsítN bármely módon felhasználja.  
 

6. IdNtartam és felmondás 

6.1. A jelen ÁSZF szerinti jogviszony - ha a jelen ÁSZF alapján a korábban nem szdnik meg - a Tábor befejezN 
napjáig jön létre. A jogviszony megszdnése ellenére egyes jogok, illetNleg kötelezettségek, azok jellegénél 
fogva, a jogviszony megszdnését követNen továbbra is gyakorolhatók, illetNleg teljesítendNk (pl. felvételek 
felhasználása). 
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6.2. A RésztvevN a jelen ÁSZF szerint létrejött szerzNdést jogosult indoklás nélkül egyoldalúan felmondani. 

Felmondás esetén a RésztvevN törvényes képviselNje a felhívásban rögzítettek szerint bánatpénz fizetésére 

lehet köteles, ami a visszafizetendN Részvételi díjból kerül levonásra.  

6.3. A SzervezN jogosult a Tábor valamennyi szerzNdésének felmondására abban az esetben, ha valamely elNre 
nem látható és el nem hárítható ok (vis maior) következtében a Tábor megrendezése meghiúsul. Ebben az 

esetben a SzervezN kizárólag a már befizetett részvételi díjakat köteles visszatéríteni, egyéb fizetések 
teljesítésére semmilyen jogcímen nem köteles. 

6.4. A szerzNdés minden további rendelkezés és nyilatkozat nélkül megszdnik, ha a felhívás szerinti részvételi 

díjelNleg, illetve a Részvételi díj elNleggel nem fedezett része a közölt idNpontig nem kerül megfizetésre. 
6.5. A SzervezN jogosult valamely RésztvevNvel kötött szerzNdését azonnali hatállyal felmondani abban az 

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

hatályú felmondás esetén a törvényes képviselN köteles a RésztvevNt a Táborból haladéktalanul elvinni. 

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

visszatéríteni.  

6.6. Ha a SzervezN a befizetett részvételi díjat köteles részben vagy egészben visszatéríteni, úgy azt arra a 
bankszámlára utalással fizeti meg, amelyikrNl a részvételi díj a SzervezN részére történN megfizetése 
elutalásra került. A visszafizetendN részvételi díjba a SzervezN esetleges igénye beszámítható. 

 

Mellékletek 
Adatkezelési tájékoztató („Hangfolyam-tanfolyam” foglalkoztató tábor) 

 

A jelen ÁSZF az aláírása napján lép hatályba és visszavonásig hatályos. Az ÁSZF elérhetN a SzervezN 
honlapján, illetve Jogi Osztályán (1088 Budapest, Szentkirályi utca 18; jog@opera.hu).  

 

Budapest, „idNbélyegzN szerint” 

 

Magyar Állami Operaház 
Dr. FNzN Virág 

fNigazgató-helyettes 

 

  

mailto:jog@opera.hu
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
„Hangfolyam-tanfolyam” foglalkoztató táborban való részvételhez  

 
A Magyar Állami Operaház rövid idNtartamú nyári foglalkoztató tábort szervez „Hangfolyam-Tanfolyam” (a 
továbbiakban: tábor) elnevezéssel. A Magyar Állami Operaház, mint adatkezelN a táborban való részvételhez 
kacsolódó adatkezelésrNl az alábbi tájékoztatást nyújtja. 
 
Az adatkezelN elérhetNségei: 

Név: Magyar Állami Operaház 
Székhely, levelezési cím: 1061 Budapest, Andrássy út 22. 
Honlap: www.opera.hu 
Az adatvédelmi tisztviselN elérhetNsége: dpo@opera.hu, 06 1 814 7444 

 
Az adatkezelés érintettjei: 
Az adatkezelés érintettje az a kiskorú, aki a szülNje (törvényes képviselNje) útján jelentkezést nyújt be, valamint a 
jelentkezésben közremdködN szülN (törvényes képviselN). 
 
A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja: 
Az adatkezelN kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja, hogy a regisztrált személyek a táborban részt 
vehessenek. Az AdatkezelN a megjelölt céloktól eltérN 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 történN védelmérNl és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezésérNl (a továbbiakban: GDPR). 
 

Személyes adat 
(adatkezelés jellege) 

Az adatkezelés célja Jogalap 

A gyermek neve 
(feltétlenül szükséges) 

A táborban való részvétel biztosítása, a 
résztvevN azonosítása; 

a 12/1991. (V. 18.) NM rendelet 2. sz. 
melléklete szerinti szülNi nyilatkozat 

tartalmaként rögzítendN 

Jelentkezéskor: GDPR 6. cikk (1) bek. 
a) pont: az érintett hozzájárulását adta 

személyes adatainak egy vagy több 
konkrét célból történN kezeléséhez; 

 
a tábor kezdetekor: GDPR 6. cikk (1) 

bek. c) pont: az adatkezelés az 
adatkezelNre vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 

A gyermek anyjának leánykori neve 
(feltétlenül szükséges) 

A 12/1991. (V. 18.) NM rendelet 2. sz. 
melléklete szerinti szülNi nyilatkozat 

tartalmaként rögzítendN 

A tábor kezdetekor: GDPR 6. cikk (1) 
bek. c) pont: az adatkezelés az 

adatkezelNre 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 szülNi nyilatkozat 

tartalmaként rögzítendN 

Jelentkezéskor: GDPR 6. cikk (1) bek. 
a) pont: az érintett hozzájárulását adta 

személyes adatainak egy vagy több 
konkrét célból történN kezeléséhez; 

 
a tábor kezdetekor: GDPR 6. cikk (1) 

bek. c) pont: az adatkezelés az 
adatkezelNre vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 

A gyermek lakcíme 
(feltétlenül szükséges) 

A 12/1991. (V. 18.) NM rendelet 2. sz. 
melléklete szerinti szülNi nyilatkozat 

tartalmaként rögzítendN 

A tábor kezdetekor: GDPR 6. cikk (1) 
bek. c) pont: az adatkezelés az 

adatkezelNre vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 

Nyilatkozat arról, hogy a gyermeken 
nem észlelhetNek az alábbi tünetek: 
láz, torokfájás, hányás, hasmenés, 

A 12/1991. (V. 18.) NM rendelet 2. sz. 
melléklete szerinti szülNi nyilatkozat 

tartalmaként rögzítendN 

A tábor kezdetekor: GDPR 6. cikk (1) 
bek. c) pont: az adatkezelés az 
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bNrkiütés sárgaság, egyéb 
súlyosabb bNrelváltozás, 

bNrgennyedés, váladékozó 
szembetegség, gennyes fül- és 

orrfolyás, a gyermek tetd- és 
rühmentes 

(feltétlenül szükséges) 

adatkezelNre vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 

A törvényes képviselN neve, 
lakcíme, telefonos elérhetNsége 

(feltétlenül szükséges) 

A táborral összefüggN kapcsolattartás; 
a 12/1991. (V. 18.) NM rendelet 2. sz. 
melléklete szerinti szülNi nyilatkozat 

tartalmaként rögzítendN 

Jelentkezéskor: GDPR 6. cikk (1) bek. 
a) pont: az érintett hozzájárulását adta 

személyes adatainak egy vagy több 
konkrét célból történN kezeléséhez;  

 
tábor kezdetekor: 

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

jogi kötelezettség teljesítéséhez 
szükséges; 

A törvényes képviselN 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 történN kezeléséhez 

Speciális étkezési igény 
(laktózmentes, gluténmentes, 

vegetáriánus, diabetikus) 
(opcionális) 

Speciális étkezési igénylése esetén 
megadható adat, célja a speciális 

étkezési igénynek megfelelN étkezés 
biztosítása. 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: az 
érintett hozzájárulását adta személyes 
adatainak egy vagy több konkrét célból 

történN kezeléséhez 

Allergia 
(opcionális) 

Allergia esetén megadható adat, célja 
az allergének kiszdrése. 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: az 
érintett hozzájárulását adta személyes 
adatainak egy vagy több konkrét célból 

történN kezeléséhez 

Kép- és hangfelvétel a gyermekrNl 
(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 történN kezeléséhez 

 
Az adatkezelés idNtartama: 
Az adatkezelN a táborba jelentkezéskor a hozzájáruláson alapuló, és a 12/1991. (V. 18.) NM rendelet 2. sz. melléklete 
szerinti szülNi nyilatkozatban foglalt személyes adatokat a tábor végéig Nrzi meg. Az esetlegesen készülN kép- és 
hangfelvételek Nrzési ideje a megadott felhasználási engedélynek megfelelNen határozatlan ideig tart. 
 
Az érintettek jogai az adatkezelés során: 

• információt kérhetnek arról, hogy velük kapcsolatban milyen személyes adatot kezelünk, 
• másolatot kérhetnek ezekrNl az adatokról; 
• kérhetik a személyes adatainak helyesbítését (például névelírás esetén); 
• kérhetik a személyes adataik törlését; 
• kérhetik a személyes adataik kezelésének korlátozását; 
• bármikor lehetNségük 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 túlmenNen lehetNség van felkeresni a felügyeleti hatóságot is: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság (elérhetNségei: ugyfelszolgalat@naih.hu, 06-1-391-1400, 1530 Budapest, Pf. 5.) 
 
LehetNség van továbbá bírósághoz fordulni: adatvédelmi ügyekben az illetékes törvényszék bírálja el az igényeket. 
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