
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A CSEPEREDIK.HU WEBOLDAL ÜZEMELTETŐJE RÉSZÉRE ALKOTÁSOKAT 

BEKÜLDŐ KISKORÚAK ÉS/VAGY TÖRVÉNYES KÉPVISELŐI RÉSZÉRE 

Tisztelt Szülő! 

Tájékoztatjuk, hogy az info@cseperedik.hu e-mail címre elküldött alkotásokkal összefüggésben megadott 

személyes adatokat a www.cseperedik.hu weboldal üzemeltetője, Rónainé Bodnár Judit az alábbiaknak 

megfelelően kezeli. 

Adatkezelő neve:  Rónainé Bodnár Judit egyéni vállalkozó 

Adatkezelő elérhetőségei:  
Postacím: 2440 Százhalombatta, Lehel u. 11. 
E-mail: info@cseperedik.hu 

Adatkezelés célja: 
A „Judit néni meséi” YouTube csatornára feltöltött mesékhez beküldött illusztrációk 
megjelentetése az egyes mesék videóiban. 

Kezelt adatok köre:   
A beküldő által az illusztrációval megadott személyes adatok, így különösen az 
illusztrációt készítő gyermek neve, életkora, alkotás, a szülő neve és e-mail címe.  

Adatkezelés jogalapja: 
  

A 14 éven aluli gyermek mint érintett képviseletében a szülői felügyeleti jogot gyakorló 
szülő(k) hozzájárulása.  

Adattárolás időtartama:  
A személyes adatokat az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásának 
hiányában az adatkezelő korlátlan ideig kezeli. 

Adattovábbítás és 
adatfeldolgozók: 
 

Az adatkezelő az illusztrációt tartalomként feltölti a „Judit néni meséi” YouTube 
csatornára, a YoutTube csatorna egyes videóit pedig közzéteszi a www.cseperedik.hu 
honlap „Mesehallgatás” menüpontja alatt. 

Érintetti jogok: 
 

 

Kérésére tájékoztatjuk az érintett személyes adatainak kezeléséről és 
az adatkezelés körülményeiről. 

 

Kérésére hozzáférést biztosítunk az érintett kezelt személyes 
adataihoz és az adatkezeléshez kapcsolódó információkhoz. 

 
Kérésére az érintett pontatlan adatait helyesbítjük, kiegészítjük. 

 

Kérésére az érintett azon személyes adatait, amelyek megőrzésére, 
kezelésére nincs jogszabály által előírt kötelezettségünk, és arra 
vonatkozóan más adatkezelési jogalap sem áll fenn, a jogszabályok 
által lehetővé tett esetekben töröljük. 
 

 

Kérésére és a vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett esetekben 
az érintett személyes adatainak kezelését korlátozzuk. 

 

A személyes adatok védelmével kapcsolatban a megadott 
elérhetőségeken keresztül teheti fel kérdéseit 

Hatósághoz fordulás joga: 

 

Az adatkezeléshez kapcsolódó jogorvoslat érdekében panasszal a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat az alábbi 

elérhetőségeiken: 

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: http://www.naih.hu 

 

Örömmel vesszük, ha panaszával elsőnek hozzánk fordul, hogy azt mielőbb 

kivizsgáljuk és orvosoljuk. 

Az érintett jogainak megsértése, valamint a tiltakozása elutasítása esetén az 

adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el, 

a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett választása 

szerint az adatkezelő székhelye szerint illetékes, vagy az érintett lakóhelye vagy 

tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bírósági eljárásról 

további információkat a www.birosag.hu honlapon tudhat meg. 
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HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 14 ÉVEN ALULI KISKORÚAK SZEMÉLYES ADATAINAK 

KEZELÉSÉHEZ ÉS 14 ÉVEN ALULI KISKORÚ ÁLTAL KÉSZÍTETT ALKOTÁSOK 

FELHASZNÁLÁSÁHOZ, KÖZZÉTÉTELÉHEZ 

 

 

Alulírott __________________________________________ [szülő neve] mint a 

______________________________________________ nevű gyermekem felett szülői felügyeleti 

jogot gyakorló szülő önkéntesen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy gyermekemnek az 

info@cseperedik.hu e-mail címre elküldött személyes adatait és alkotását Rónainé Bodnár Judit egyéni 

vállalkozó, a www.cseperedik.hu honlap üzemeltetője és a „Judit néni meséi” YouTube csatorna 

tulajdonosa a beküldött műalkotás nevezett felületeken történő közzététele, megjelentetése céljából 

kezelje, azzal, hogy gondoskodik a rendelkezésére bocsátott adatok biztonságáról, megfelelő technikai 

feltételek és eljárási szabályok alkalmazásával biztosítja a tudomására jutott adatok védelmét, hogy 

azok jogosulatlan felhasználására ne kerülhessen sor, illetve jogosulatlan személyek birtokába ne 

juthassanak. 

 

Hozzájárulok / Nem járulok hozzá, hogy a beküldött alkotás megjelenésekor gyermekem utóneve / 

teljes neve1 a megjelenés felületén feltüntetésre kerüljön. 

 

Nyilatkozom, hogy a jelen nyilatkozat alapján történő adatkezeléssel kapcsolatban a megfelelő 

tájékoztatást megkaptam és tudomásul vettem. 

 

 

Kelt: _________________________________________________ 

 

 

Aláírás: ______________________________ 

szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő 

 

 
1 A megfelelő aláhúzandó! 
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