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Tisztelt Nemzeti Adatvédelmi Hatóság, A Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány Gyermekjogi Központjának vezetőjeként írok Önöknek. Az Alapítvány 2015-ben alakult és célja az, hogy a
Magyarországon élő gyermekek jogai minél teljesebben érvényesülhessenek, valamint jóllétüket minden lehetséges módon garantálja a felnőtt társadalom. Tevékenységünk keretében a
gyermekek jogainak érvényesülése mellett kiemelt figyelmet fordítunk a jelen jogok védelmi funkciójának érvényesülésére is. A Gyermekjogi Központban ingyenes jogsegély szolgáltatást
nyújtunk a hozzánk fordulóknak, gyermekjogi ügyekben, emelett szakmai anyagokkal, és jogi állásfoglalásokkal segíti a gyerekeket és szüleiket - a veszélyhelyzet idején is. A Központban az
elmúlt időszakban ismét megszaporodtak azok a kérdések, amelyek tantermen kívüli, digitális munkarendben történő oktatással kapcsolatos, adatvédelmi kérdések. Azzal a kérdéssel kerestek
meg minket, hogy a tantermen kívüli oktatásban a pedagógus arra kéri a diákokat, hogy webkamerájuk folyamatosan legyen a tanórák alatt bekapcsolva. A gyerekek nem szeretnék bekapcsolni
a webkamerájukat, mert a tavaszi tapasztalok alapján bántalmazás áldozataivá válhatnak. Több esetben számoltak be arról a hozzánk fordulók, hogy a kortárs közösségekben egymás
szobájára való megjegyzések tételével alakultak ki bántalmazási helyzetek. Nagyon örülünk, hogy a NAIH/2020/7127. sz. tájékoztató anyagukban megjelentek a gyermekjogi szempontok is. A
GDPR. 5. cikk (1) bekezdése alapján felhívják a figyelmet az adattakarékosság elvére, mely szerint csak olyan adatot lehet kezelni (gyűjteni és tárolni), amely a cél megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges és azzal arányos. Tehát például abban az esetben, ha az iskolai (elsősorban gyakorlati) feladat elvégzését videófelvétellel kell igazolni, úgy elvárás, hogy a
felvételen ne szerepeljen a tanulón kívül más személy, és az otthoni, privát teréből, környezetéből is minél kevesebb látszódjon. Felhívják a figyelmet arra is, hogy egyes esetekben indokolt lehet
a tanulmányi kötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére az online video chat, azonban a hozzánk érkező megkeresések alapján a pedagógusok a legtöbbször egész órán / tanítási idő egésze
alatt kérik a diákoktól a webkamera bekapcsolását, nem kizárólag a számonkérés ideje alatt. Szeretném tájékoztatásukat kérni atekintetben, hogy a hatályos adatvédelmi szabályok szerint van-
e lehetőségük a diákoknak megtagadni a webkamera bekapcsolását abban az esetben, ha nem a számonkérés a célja a webkamerás jelenlétnek. Köszönjük, ha válaszukkal segítik a
munkánkat. dr. Bárdossy-Sánta Nóra
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