Közlemény
a köznevelési és közoktatási intézmények által végzett, a gyermekek személyes
adataira vonatkozó adatkezelés jogszerűségéről
November 20-a az ENSZ Gyermekjogi Egyezményének 1989. november 20-án történt
elfogadása óta a Gyermekjogok Világnapja.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság kiemelten fontosnak tartja a
személyes adatok védelme mellett az egyéb alapvető gyermeki jogok figyelembevételét és
hangsúlyozását, így fontosnak tartja kiemelni, hogy a gyermekek egészséges testi, lelki és
szellemi fejlődéséhez, a közösségbe történő szocializációjához elengedhetetlen fontosságú
az oktatási, nevelési intézmények nevelési programjában, illetve tantervében meghatározott
intézményi eseményeken való részvétel.
A gyermekek szereplését megörökítő intézményi adatkezelések tekintetében a Hatóság
hangsúlyozza: kiemelten fontos, hogy az adatkezelő köznevelési intézmény tudatosan
gondolja át az általa az adott tanévben tervezett – adatkezeléssel együtt járó –
tevékenységek, események körét, így nem csak az egyéni, hanem a közösségi, ezzel együtt
valamennyi gyermek érdekét szem előtt tudja tartani.
Általános adatkezelési hozzájárulás
A Hatóság a vizsgálatai során találkozik azzal a hazai köznevelésben és közoktatásban
meghonosodott általános gyakorlattal, mely szerint az adatkezelő intézmények a kiskorú
gyermekek törvényes képviselőitől minden év elején (általában az első szülői értekezleten)
általános adatkezelési hozzájárulást kérnek. Ez a gyakorlat azonban nem mentesíti az oktatási
intézményeket azon kötelezettségük alól, hogy a tanév közben sorra kerülő, a gyermekek
személyes adatai kezelésével szükségszerűen együtt járó események kapcsán előzetesen a
törvényes képviselőket (szülőket) részletesen tájékoztassák az adatkezelésről, külön kitérve a
hozzájárulás visszavonásának lehetőségére, melynek gyakorlását kötelesek könnyen,
akadálymentes módon kötelesek biztosítani.
A gyermekek adatai online nyilvánossággal járó kezelése

A Hatóság észleli, hogy a köznevelési és közoktatási intézmények működése során a
nevelési és tanév rendjében megjelölt intézményi események – személyes adatok
kezelésével szükségképpen együtt járó – megörökítése egyre inkább áthelyeződik az
internetes nyilvánosság színterére.
A Hatóság álláspontja szerint a kiskorú gyermekekről készült felvételek korlátlan internetes
nyilvánosság előtti megosztása esetén aktív döntési helyzetet kell garantálni a szülők
számára, itt már nem elegendő a szülők, törvényes képviselők számára egyébként is
biztosított tiltakozáshoz való jog biztosítása, ezért az ilyen adatkezeléseknél elvárt és
szükséges a tájékozott, írásos, előzetes szülői hozzájárulások beszerzése.
Budapest, 2021. november 22.
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