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Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat
A köznevelési intézmény jelen szabályzatban határozza meg az intézményi adatkezelés és adatvédelem helyi szabályait.
A szabályzat meghatározásakor figyelembe vételre kerültek:
 Az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló - és 2018. május 25. napjától alkalmazandó - (EU) 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GDPR),
 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)
 Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény.(továbbiakban: Nkt.)
 Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény.(továbbiakban: Mt.)

1. A szabályzat célja és hatálya
A szabályzat célja, hogy:
 meghatározza az Intézményben a tanulókkal, illetve a foglalkoztatottakkal kapcsolatban
vezetett nyilvántartások működésének törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az
adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát,
 rendelkezzen a tanulókkal, valamint a foglalkoztatottakkal összefüggő adatok titokvédelméről,
 meghatározza az adatvédelemi és a titokvédelemi kötelezettségek teljesítésének helyi követelményeit, szabályait.
A szabályzat hatálya kiterjed:
 az Intézményben folytatott valamennyi, a tanulókat érintő személyes és egyéb adat kezelésére,
 az Intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyban álló személyeket érintő személyes és
egyéb adat kezelésére.
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2. Az adatvédelem alapfogalmai és elvei
Adatkezelés:
„A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás,
tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy ös-szekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés." -GDPR 4. cikkének 2. pontjaAdatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így például azok:
 gyűjtése,
 felvétele,
 rögzítése,
 rendszerezése,
 tárolása,
 megváltoztatása,
 felhasználása,
 lekérdezése,
 továbbítása (ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik),
 nyilvánosságra hozatala (ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik),
 összehangolása vagy összekapcsolása,
 zárolása (az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának,
átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele),
 törlése (az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreálltásuk többé
nem lehetséges),
 megsemmisítése (az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai
megsemmisítése), valamint
 az adatok további felhasználásának megakadályozása.
Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személyes
azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérlenyomat, DNS-minta, íriszkép)
rögzítése is.
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Adatkezelő :
„Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
amely a személyes adatokat önállóan vagy másokkal együtt meghatározott célhoz kötöttséggel
végzi.” -GDPR 4. cikkének 7. pontjaAz intézmény:
 a tanulók adataival,
 a foglalkoztatottak adataival kapcsolatban adatkezelői minőséget tölt be.

A köznevelési intézmény adatkezelése:
A köznevelési intézmény a nemzeti köznevelésről szóló 41. § (1) bekezdése alapján köteles:
 a jogszabályokban előírt nyilvántartásokat vezetni,
 a köznevelés információs rendszerébe (KIR) bejelentkezni,
 az Országos statisztikai adatgyűjtési program keretében előírt adatokat szolgáltatni.
A köznevelési intézmény adatkezelése alapvetően két területre tagozódik:
 tanulókkal összefüggő adatkezelés, valamint
 a foglalkoztatottakkal összefüggő adatkezelés.

Az adatkezelés jogszerűsége:
„A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az
alábbiak egyike teljesül:
a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél,
vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez
szükséges;
c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek
védelme miatt szükséges;
e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges”. - A GDPR 6. cikk (1) bekezdése-

Személyes adat
„Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a ter-
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mészetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható”- GDPR 4. cikkének 1. pontja
-

Különleges adat:
a) faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra,
b) az egészségügyi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a
bűnügyi előéletre vonatkozó személyes adat.
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3. Általános adatkezelési szabályok
3.1. Az adatok átadása
Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes
adat nyilvánosságra hozatalát.
Az Nkt. 41. § (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az intézmény nyilvántartja azokat
az adatokat, amelyek a jogszabályokban biztosított kedvezményekre való igényjogosultság
elbírálásához és igazolásához szükségesek. E célból azok az adatok kezelhetők, amelyekből
megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre való jogosultsága.
A tanulók adatai a meghatározottak szerint – a személyes adatok védelmére vonatkozó célhoz
kötöttség megtartásával – továbbíthatók.

3.2. Az adatfeldolgozás
Az Intézménynek, mint a tanulók adatait feldolgozónak, valamint az intézmény alkalmazottjainak
a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit jogszabályok, valamint
jelen Szabályzat rendelkezései határozzák meg.

3.3. Az adatkezelés célhoz kötöttsége
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból:
 jog gyakorlása és
 kötelezettség teljesítése érdekében lehet.
Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely:
 az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, illetve
 a cél elérésére alkalmas.
A közoktatási intézmény tanulóinak személyes adatainak, valamint az alkalmazottak adatkezelésének célját a törvények határozzák meg.

3.4. Az adatfelvételre vonatkozó szabályok
Az érintettel az adat(ok) felvétele előtt közölni kell a következőket:
 az adatszolgáltatás jellegét, azaz azt, hogy az adatszolgáltatás:
- kötelező (és ha kötelező, akkor mely jogszabály alapján kötelező) vagy
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- önkéntes, illetve
az adatkezelés célját és jogalapját,
ki az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult,
az adatkezelés időtartamát,
az adatok megismerésére jogosultakat,
az adatkezeléssel kapcsolatos jogait és jogorvoslati lehetőségeit.

3.5. Kötelező adatkezelés
A kötelező adatkezelés során a tájékoztatás történhet a kötelező adatszolgáltatást előíró jogszabályi helyre való hivatkozással, ha az tartalmazza az előbb felsorolt valamennyi információt.

3.6. Önkéntes adatszolgáltatással összefüggő adatkezelés
Önkéntes adatszolgáltatás esetén:
 a tanulót,
 kiskorú tanuló esetén a szülőt is tájékoztatni kell arról, hogy az adatszolgáltatásban való
részvétel nem kötelező.
Kiskorú tanulónak az önkéntes adatszolgáltatásba történő bevonásához be kell szerezni a szülő
engedélyét.
Az önkéntes adatszolgáltatás esetén az érintettnek olyan hozzájárulást kel adnia, melyből egyértelműen megállapítható, az érintett akaratának önkéntes és határozott hozzájárulási szándéka, valamint beleegyezése a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez.

3.7. Az adatkezeléssel szembeni követelmények
„A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás,
tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy ös-szekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. -GDPR 4. cikkének 2. pontja
Az adatok tárolási módja alkalmas legyen arra, hogy az érintett személyt csak a tárolás céljához
szükséges ideig lehessen azonosítani.
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3.8. A tanulói jogviszonnyal összefüggő adatkezeléssel szembeni követelmények
Az intézmény adatkezelési, adatfeldolgozási műveletei csakis a köznevelési intézményben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatokra korlátozódik. Ezen adatok körét és célhoz
kötöttségét a Nkt. 26. fejezete tartalmazza.
3.9. Az adatbiztonság
Az Intézmény, mint adatkezelő köteles:
 gondoskodni az adatok biztonságáról,
 megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítani azokat az
eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi törvény, valamint az egyéb adat- és
titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az adatokat védeni kell különösen:
 a jogosulatlan hozzáférés,
 megváltoztatás,
 továbbítás,
 nyilvánosságra hozatal,
 törlés vagy megsemmisítés, valamint
 a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

3.10. Az adatok statisztikai célú felhasználása
A szabályzatban meghatározott adatok statisztikai célra felhasználhatóak, és statisztikai felhasználás céljára, személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatóak.
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4. A tanulók adatkezelésével kapcsolatos szabályok
A tanulók személyes adata a közoktatási intézményben, a köznevelési törvényben meghatározott
adatkörben kezelhető.
4.1. Felvételi jelentkezéshez kapcsolódó adatkezelés
Amennyiben az Intézmény képzéseire felvételi eljárást hirdet, a felvételi eljárásban való részvétel
feltétele, hogy a felvételét kérő személy egyes személyes adatait az Intézmény számára megadja.
Az adatkezeléshez való hozzájárulás önkéntes, az így megismert személyes adatokat az Intézmény kizárólag a felvételi eljárással kapcsolatos adminisztratív és statisztikai célú ügyintézés során jogosult felhasználni. A felvételi eljárásban való részvételhez feltétlenül szükséges személyes
adatok a következők:
1. felvételi eljárásban résztvevő neve,
2. felvételi eljárásban résztvevő születési helye és ideje,
3. felvételi eljárásban résztvevő lakcíme, tartózkodási helye,
4. választott évfolyam,
5. felvételi eljárásban résztvevő törvényes képviselőjének/képviselőinek neve,
6. felvételi eljárásban résztvevő törvényes képviselőjének/képviselőinek lakcíme, tartózkodási helye,
7. felvételi eljárásban résztvevő törvényes képviselőjének/képviselőinek elérhetősége (telefonszám, email cím),
Amennyiben a felvételi eljárásban résztvevő személy korábban állt már tanulói
jogviszonyban más köznevelési intézménnyel, akkor köteles megadni a következő
adatokat is:
1.köznevelési intézmény neve,
2.köznevelési intézmény, illetve tanulmányok szöveges értékelése,
3.tanuló számára kiállított bizonyítvány száma, és értékelése.
4.A felvételi eljárás keretében a rendészeti képzésre jelentkező a felvételi eljárásban résztvevő köteles csatolni egészségügyi alkalmasságára vonatkozó dokumentumot.
E kötelező adatkezelés célját és feltételeit, a kezelendő adatok körét és megismerhetőségét, az
adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét a hivatkozott törvény határozza meg.

4.2. Az Intézménnyel tanulói jogviszonyban álló természetes személyek adatkezelée
Az Nktv. 43-44. § értelmében kezeli a következő, az Intézménnyel tanulói jogviszonyban lévő
természetes személyek adatait:
a) tanuló adatai:
- neve,
- születési helye és ideje,
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- neme,
- állampolgársága,
- lakóhelyének, tartózkodási helyének címe,
- társadalombiztosítási azonosító jele,
- nem magyar állampolgár esetén Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma;
b) szülő adatai:
- szülő neve,
- lakóhelye,
- tartózkodási helye,
- telefonszáma;
c) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok:
- a felvételivel kapcsolatos adatok,
- a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul,
- a jogviszony szüneteltetésével, megszüntetésével kapcsolatos adatok,
- a tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok,
- a kiemelt figyelmet igénylő tanulóra vonatkozó adatok
- a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok,
- a tanuló oktatási azonosító száma,
- mérési azonosító,
d) a tanuló jogviszonyával kapcsolatos adatok:
- a magántanulói jogállással kapcsolatos adatok,
- a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése,
vizsgaadatok,
- felnőttoktatás esetén az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatok,
- a tanuló fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok,
- a tanuló diákigazolványának sorszáma,
- a tankönyvellátással kapcsolatos adatok,
- az évfolyamismétlésre vonatkozó adatok,
- a tanulói jogviszony megszűnésének időpontja és oka,
- az országos mérés-értékelés adatai.
A nevelési-oktatási intézmény nyilvántartja azokat az adatokat, amelyek a jogszabályokban biztosított kedvezményekre való igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükségesek. E célból azok az adatok kezelhetők, amelyekből megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre való jogosultsága.

4.3. A KIR-ben nyilvántartott tanuló adatok
A közoktatási információs rendszer nyilvántart egyes tanuló adatokat.
A KIR tartalmazza a tanulói nyilvántartást.
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A nyilvántartás tartalmazza a tanuló:
- nevét,
- nemét,
- születési helyét és idejét,
- társadalombiztosítási azonosító jelét,
- oktatási azonosító számát,
- anyja nevét,
- lakóhelyét (tartózkodási helyét),
- állampolgárságát,
- sajátos nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézsége tényét,
- diákigazolványának számát,
- jogviszonyával kapcsolatban azt, hogy
- magántanuló-e,
- tanköteles-e,
- a jogviszonyának szüneteltetése mikor kezdődött és fejeződött be,
- jogviszonya keletkezésének, megszűnésének jogcímét és idejét,
- a nevelési-oktatási intézményének nevét, címét, OM azonosítóját,
- a jogviszonyát megalapozó köznevelési feladatot,
- a nevelésének, oktatásának helyét,
- felnőttoktatás esetében az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatokat,
- tanulmányai várható befejezésének idejét,
- évfolyamát.
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5. A foglalkoztatottak adatkezelésével kapcsolatos szabályok
5.1. A foglalkoztatottak adatkezelésével kapcsolatos adatkezelési szabályok
A köznevelési intézményekben a foglalkoztatottak adatkezelése kiterjed:
 a pedagógus munkakörben foglalkoztatottakra – a foglalkoztatási jogviszonytól függetlenül
 a pedagógiai munkát közvetlenül segítőkre
 nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottakra.
.
Az Intézmény az alkalmazottak személyes adatait csak a foglalkoztatással, a juttatások, kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és teljesítésével, az állampolgári jogok és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan, nemzetbiztonsági okokból, az e törvényben meghatározott
nyilvántartások kezelése céljából, a célnak megfelelő mértékben, célhoz kötötten kezelhetik.

5.2. A munkavállalókról nyilvántartott és kezelt adatok:
- név,
- anyja neve,
- nem,
- állampolgárság,
- születési hely és idő,
- oktatási azonosító szám,
- pedagógusigazolvány száma,
- végzettségre és szakképzettségre vonatkozó adatok, ennek keretében: felsőoktatási intézmény neve, diploma száma, végzettség és szakképzettség megnevezése, továbbá
megszerzésének ideje, szakvizsga, illetve doktori fokozat megszerzésének ideje,
- munkakör megnevezése (óraadó által oktatott tárgy, foglalkozás),
- munkáltatóra vonatkozó adatok, ennek keretében: munkáltató megnevezése, címe,
OM azonosítója,
- munkavégzés helye,
- munkaviszony, illetve foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony kezdetének ideje,
időtartama, megszűnésének jogcíme és ideje,
- vezetői beosztás,
- besorolás,
- munkaidő mértéke,
- tartós távollét időtartama,
- lakcím,
- elektronikus levelezési cím,
- előmenetellel, pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel, pedagógus- továbbképzéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére vonatkozó adatok,
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-

szakmai gyakorlat ideje,
munkaidő-kedvezmény ténye,
minősítő vizsga kinevezési (munka) szerződésben rögzített határideje, jelentkezési
időpontja, a minősítő vizsga és a minősítési eljárás időpontja és eredménye,
a pedagógiai-szakmai ellenőrzés időpontja, megállapításai.

Az Intézmény a fentebb meghatározott adatokon kívül jogosult kezelni a munkavállalók, valamint az Intézménnyel foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek foglalkoztatással, illetve alkalmassággal kapcsolatos következő adatait is:
- pénzforgalmi jelzőszám és pénzforgalmi jelzőszámot vezető pénzügyi intézmény,
- családi állapot, gyermekek, illetve eltartottak száma, eltartás kezdete,
- társadalombiztosítási azonosító szám,
- adószám,
- telefonszám, illetve egyéb közvetlen elérhetőség,
- idegen-nyelv ismeret,
- hatósági erkölcsi bizonyítvány száma és kiállításának ideje,
- fegyelmi, etikai büntetésre, kártérítésre, kötelezésre vonatkozó adatok,
- rendes szabadság kiadására vonatkozó adatok,
- munkabér, továbbá a munkáltató által adott munkabéren kívüli juttatások
és azok jogcímei,
- munkáltatóval szemben fennálló tartozások és azok jogcímei.
Az intézmény munkaviszonyt minden munkavállaló esetében a Mt. szerint létesít.
Az intézmény munkavállalói adatkezelését a Mt. 5. fejezete A személyességi jogok védelme rendelkezései szerint végzi.

5.3. A KIR-ben nyilvántartott alkalmazotti nyilvántartási adatok
A közoktatási információs rendszerben (KIR) a pedagógus munkakörben és a pedagógiai munkát
közvetlenül segítők személyes adatait kell rögzíteni.
A KIR nyilvántartás tartalmazza az alkalmazott:
 nevét, anyja nevét, nemét, állampolgárságát,
 születési helyét és idejét,
 oktatási azonosító számát, pedagógusigazolványa számát,
 végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat: felsőoktatási intézmény nevét, a
diploma számát, a végzettséget, szakképzettséget, a végzettség, szakképzettség, a pedagógus-szakvizsga, PhD megszerzésének idejét,
 munkaköre megnevezését,
 munkáltatója nevét, címét, valamint OM azonosítóját,
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munkavégzésének helyét,
jogviszonya kezdetének idejét, megszűnésének jogcímét és idejét,
vezetői beosztását,
besorolását,
jogviszonya, munkaviszonya időtartamát,
munkaidejének mértékét,
tartós távollétének időtartamát,
lakcímét,
elektronikus levelezési címét,
előmenetelével, pedagógiai-szakmai ellenőrzésével, pedagógus-továbbképzési kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos adatok közül
a szakmai gyakorlat idejét,
esetleges akadémiai tagságát,
munkaidő-kedvezményének tényét,
minősítő vizsgájának kinevezési okmányban, munkaszerződésben rögzített határidejét,
minősítő vizsgájának, minősítő eljárásra történő jelentkezésének időpontját, a minősítő
vizsga és a minősítési eljárás időpontját és eredményét,
az alkalmazottat érintő pedagógiai-szakmai ellenőrzés időpontját, megállapításait.
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6. Honlap-látogatáshoz kapcsolódó adatkezelés
Az Intézmény saját honlapcíme: a http://refimezotur.hu
A honlap használata során bizonyos felhasználói adatok automatikusan az Intézmény kezelésébe
kerülnek. Ezek a következők:
1. Felhasználó honlappal való nyílt hálózaton keresztüli csatlakozást biztosító eszközének
egyes adatai;
2. Felhasználó által használat IP cím.
E felhasználói adatok kezelésének kizárólagos célja, hogy az Intézmény honlap-látogatottsági
adatokhoz jusson, illetve a honlapon felmerülő esetleges hibákat, továbbá támadási kísérleteket
megfelelően észlelni és naplózni tudja.
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7. Adatok továbbításának rendje
A személyes adat továbbítására az Intézmény mint adatkezelő csak
a. az egyes, a foglalkoztatáshoz kötődő juttatások jogszerű igénybevételének megállapítása céljából;
b. az adatok pontosságának, teljességének, időszerűségének biztosítása érdekében;
c. a pedagógusigazolvány igénylésével kapcsolatos eljárás keretében azonosítás érdekében a személyi adat- és lakcímnyilvántartás részére történő megküldése céljából;
d. az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzések, illetve a pedagógusok minősítő
vizsgájának, minősítő eljárás lefolytatása érdekében; valamint
e. statisztikai felhasználás céljára, személyazonosításra alkalmatlan módon jogosult.
Az Intézmény a személyes adatokat csak olyan személy részére továbbíthatja, akiknek, illetve
amelyeknek a jogszabályban vagy a jelen szabályzatban meghatározott tevékenysége ellátásához
az elengedhetetlen, illetve akik, illetve amelyek e személyes adatok megismerésére jogszabály
vagy engedély alapján jogosultak.
Az Intézmény kezelésében és tárolásában álló személyes adat továbbítására kizárólag az Intézmény vezetője jogosult.
Az Intézmény a személyes adatok jogosultjainak külön erre vonatkozó engedélye nélkül is jogosult a köznevelési intézmények vonatkozásában előírt és jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségnek adattovábbítás révén eleget tenni.
Az Intézmény csak törvény előírása alapján, valamint a következő feltételek teljesítésével jogosult teljesíteni olyan megkereséseket, amelyek az Intézmény kezelésében álló személyes adatok
továbbítására vonatkozik. E további feltételek a következők:
1.
a személyes adat jogosultja a személyes adat továbbítására félreérthetetlen
beleegyezését adta és az Intézmény általi egyedi adattovábbításhoz külön
hozzájárulását megadta; vagy
2.
a személyes adat jogosultja előre általánosságban is megadhatja beleegyezését, illetve hozzájárulását, amely szólhat határozott időre, vagy az adattovábbítási kérelmet előterjesztő meghatározott személyek, illetve szervek
körére,
3.
törvény által büntetendő, jogsértő cselekmény elkövetésének lehetősége
felmerülésével a személyes adatnak az illetékes hatóság, bíróság részére
történő megküldése,
4.
adatfeldolgozónak szerződés keretében, szerződésből eredő kötelezettsége
teljesítéséhez feltétlenül szükséges mértékben.
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A 3. alpontban meghatározott feltételek teljesülése esetén az Intézmény jogosult kiadni a
vonatkozó és az Intézmény által kezelt személyes adatot a jogszabályon alapuló adatkérések teljesítése érdekében.
A
4.
alpontban
meghatározott
szolgáltatások
elvégzésére
megbízott
adatfeldolgozót minden esetben titoktartási kötelezettség terheli a feladat-ellátása során
birtokába került személyes adat vonatkozásában.
Amennyiben az adattovábbítás az Európai Gazdasági Térség valamely - Magyarországtól eltérő államába irányul, úgy az Intézmény nem köteles vizsgálni az adott állam személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi előírásai által biztosított védelem szintjét; amennyiben az adattovábbítás az Európai Gazdasági Térség államaitól eltérő államba irányul, úgy az Intézmény köteles vizsgálni, hogy az adattovábbításnak a jogszabályban meghatározott feltételei ebben az államban fennállnak-e.
Az Intézmény köteles gondoskodni arról, hogy a személyes adatok statisztikai célú adattovábbítása során a személyes adat jogosultja és a statisztikai célra megküldött adatok ne legyenek ös-szekapcsolhatók.

7.1. A tanulók adatai közül – a köznevelési törvényben meghatározott célból – továbbíthatók:

Továbbítással érintett szervezet, személy

Adatkör, illetve adattovábbítási cél

1. A köznevelési intézmény által nyilvántartott adatok vonatkozásában
fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, tele1. a tartózkodásának megállapítása céljából
pülési önkormányzat jegyzője, közigazgatási
a) tanuló adatai:
szerv, nemzetbiztonsági szolgálat részére
- neve,
- születési helye és ideje,
- lakóhelyének, tartózkodási helyének címe,
b) szülő adatai:
- szülő neve,
- lakóhelye, tartózkodási helye,
- telefonszáma;
c) a tanuló jogviszonyával kapcsolatos adatok:
- jogviszonyának kezdete,
- jogviszony szüneteltetésének ideje,
- jogviszony megszüntetése,
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- egyéni munkarenddel kapcsolatos adatok,
- mulasztásának száma.
2. a jogviszonya fennállásával, a tankötelezettség teljesítésével összefüggésben
az érintett iskola
az iskolai felvételével, átvételével kapcsolatos
adatok
az érintett felsőoktatási intézmény
a felsőoktatási intézménybe történő felvétellel
kapcsolatos adatok
egészségügyi, iskola egészségügyi feladatot el- az egészségügyi állapot megállapítása céljából
látó intézmény
a) tanuló adatai:
- neve,
- születési helye és ideje,
- társadalombiztosítási azonosító jele,
- lakóhelyének, tartózkodási helyének címe,
b) szülő adatai:
- szülő neve,
- lakóhelye, tartózkodási helye,
- telefonszáma,
c) az iskolai egészségügyi dokumentáció,
d) a tanuló- és gyermekbalesetekre vonatkozó
adatok
a családvédelemmel foglalkozó intézmény,
a veszélyeztetettség feltárása, megszüntetése
szervezet, gyermek- és ifjúságvédelemmel fog- céljából
lalkozó szervezet, intézmény
a) tanuló adatai:
- neve,
- születési helye és ideje,
- lakóhelyének, tartózkodási helyének címe,
b) szülő adatai:
- szülő neve,
- lakóhelye, tartózkodási helye,
- telefonszáma,
c) a tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok,
d) a kiemelt figyelmet igénylő tanulóra vonatkozó adatok
fenntartó
A tanuló igényjogosultság elbírálásához és
igazolásához szükséges adatai az igénybe vehető állami támogatás igénylés céljából
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tankönyvforgalmazó

a számla kiállításához szükséges adatok

bizonyítvány nyilvántartó szervezet

az állami vizsga alapján kiadott bizonyítványok adatai a bizonyítványok nyilvántartása
céljából
a pedagógiai szakszolgálat intézményeitől a sajátos nevelési igényre,
nevelési-oktatási intézménynek, illetve vissza
a beilleszkedési zavarra, tanulási nehézségre,
magatartási rendellenességre vonatkozó adatok
az érintett osztályon belül, a nevelőtestületen
belül, a szülőnek, a vizsgabizottságnak, a gyakorlati képzés szervezőjének, a tanulószerződés alanyainak vagy ha az értékelés nem az is- a magatartás, szorgalom és tudás értékelésével
kolában történik, az iskolának, iskolaváltás kapcsolatos adatok
esetén az új iskolának, a szakmai ellenőrzés
végzőjének
a KIR adatkezelője, a diákigazolvány elkészí- a diákigazolvány kiállításához szükséges vatésében közreműködő személy
lamennyi adat
2. A KIR-ben nyilvántartott tanuló nyilvántartás adatai vonatkozásában
a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel joKIR tanuló nyilvántartásának személyes adata
gosságának ellenőrzésére hivatott részére, vaa tanulói jogviszonyhoz kapcsolódó juttatás
lamint a személyi adat- és lakcímnyilvántartást
jogszerű igénybevételének megállapítás céljákezelő szerve részére
ból
A kiskorú tanuló szülőjével minden, a gyermekével összefüggő adat közölhető, kivéve, ha az adat
közlése súlyosan sértené a tanuló testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését.
A köznevelési törvényben meghatározottakon túlmenően a köznevelési intézmény a tanulóval
kapcsolatban adatokat nem közölhet.
Adattovábbításra a köznevelési intézmény vezetője és - a meghatalmazás keretei között - az általa
meghatalmazott vezető vagy más alkalmazott jogosult.
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7.2. A dolgozók adatai közül – a törvényben meghatározott célból – továbbíthatók:

Továbbítással érintett szervezet, személy

Adatkör, illetve adattovábbítási cél

1. A munkavállalók nyilvántartási rendszerében és az óraadók nyilvántartásában nyilvántartott adatok vonatkozásában
- munkavállaló felettese,
- minősítést végző vezető,

A vonatkozó jogszabályban meghatározott feladataik ellátása céljából a nyilvántartásból

- feladatkörének keretei között a törvényességi
ellenőrzést végző vagy törvényességi felügyeletet gyakorló szerv,

A vonatkozó jogszabályban meghatározott feladataik ellátása céljából törvényességi ellenőrzés, illetve törvényességi felügyelet miatt - a
nyilvántartásból
A vonatkozó jogszabályban meghatározott feladataik ellátása céljából, munkaügyi, polgári
jogi, közigazgatási per kapcsán a nyilvántartásból
közalkalmazott ellen indult büntetőeljárásban a
nyilvántartásból

- bíróság

- nyomozó hatóság,
- ügyészség,
- bíróság
a személyzeti, munkaügyi és illetményszámfejtési feladatokat ellátó szerv e feladattal
megbízott munkatársa
az adóhatóság

a nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási
szerv

üzemi baleseteket kivizsgáló szerv

munkavédelmi szerv

fenntartónak, kifizetőhelynek, bíróságnak,

személyzeti,
munkaügyi
számfejtési ügyekben

és

illetmény-

A vonatkozó jogszabályban meghatározott feladataik ellátása céljából - az adóügyekben - a
nyilvántartásból
A vonatkozó jogszabályban meghatározott feladataik ellátása céljából - a nyugdíjbiztosítási
és egészségbiztosítási szerv - a nyilvántartásból
A vonatkozó jogszabályban meghatározott feladataik ellátása céljából - üzemi baleset - a
nyilvántartásból
A vonatkozó jogszabályban meghatározott feladataik ellátása céljából - a munkavédelmi
ügyekben - a nyilvántartásból
az adatok célhoz kötöttség megtartásával to-
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rendőrségnek, ügyészségnek, a közneveléssel
összefüggő igazgatási tevékenységet végző
közigazgatási szervnek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultnak, a nemzetbiztonsági szolgálatnak
a KIR adatkezelője, a pedagógusigazolvány
elkészítésében közreműködők részére

vábbíthatóak

A pedagógusigazolvány kiállításához szükséges valamennyi adat.

2. A KIR rendszerében nyilvántartott alkalmazott nyilvántartás adatok vonatkozásában
a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jo- A nyilvántartásból adat az egyes, a foglalkozgosságának ellenőrzésére hivatott részére
tatáshoz kapcsolódó juttatások jogszerű igénybevételének megállapítása céljából továbbítható
a személyi adat- és lakcímnyilvántartó szerv A nyilvántartásból az adatok pontosságának,
részére
teljességének, időszerűségének biztosítása, valamint a pedagógusigazolvány igénylésével
kapcsolatos eljárás keretében azonosítás céljából

Továbbítással érintett szervezet, személy

Adatkör, illetve adattovábbítási cél

3. Az óraadók nyilvántartásában nyilvántartott adatok vonatkozásában
- munkavállaló felettese,
- minősítést végző vezető,

A vonatkozó jogszabályban meghatározott feladataik ellátása céljából a nyilvántartásból

- feladatkörének keretei között a törvényességi
ellenőrzést végző vagy törvényességi felügyeletet gyakorló szerv,

A vonatkozó jogszabályban meghatározott feladataik ellátása céljából törvényességi ellenőrzés, illetve törvényességi felügyelet miatt - a
nyilvántartásból
A vonatkozó jogszabályban meghatározott feladataik ellátása céljából, munkaügyi, polgári
jogi, közigazgatási per kapcsán a nyilvántartásból
közalkalmazott ellen indult büntetőeljárásban a
nyilvántartásból

- bíróság

- nyomozó hatóság,
- ügyészség,
- bíróság

23

a személyzeti, munkaügyi és illetményszámfejtési feladatokat ellátó szerv e feladattal
megbízott munkatársa
az adóhatóság

a nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási
szerv

üzemi baleseteket kivizsgáló szerv

munkavédelmi szerv

fenntartónak, kifizetőhelynek, bíróságnak,
rendőrségnek, ügyészségnek, a közneveléssel
összefüggő igazgatási tevékenységet végző
közigazgatási szervnek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultnak, a nemzetbiztonsági szolgálatnak
a KIR adatkezelője, a pedagógusigazolvány
elkészítésében közreműködők részére

személyzeti,
munkaügyi
számfejtési ügyekben

és

illetmény-

A vonatkozó jogszabályban meghatározott feladataik ellátása céljából - az adóügyekben - a
nyilvántartásból
A vonatkozó jogszabályban meghatározott feladataik ellátása céljából - a nyugdíjbiztosítási
és egészségbiztosítási szerv - a nyilvántartásból
A vonatkozó jogszabályban meghatározott feladataik ellátása céljából - üzemi baleset - a
nyilvántartásból
A vonatkozó jogszabályban meghatározott feladataik ellátása céljából - a munkavédelmi
ügyekben - a nyilvántartásból
az adatok célhoz kötöttség megtartásával továbbíthatóak

A pedagógusigazolvány kiállításához szükséges valamennyi adat.

4. A KIR rendszerében nyilvántartott alkalmazott nyilvántartás adatok vonatkozásában
a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésére hivatott részére

A nyilvántartásból adat az egyes, a foglalkoztatáshoz kapcsolódó juttatások jogszerű igénybevételének megállapítása céljából továbbítható
a személyi adat- és lakcímnyilvántartó szerv A nyilvántartásból az adatok pontosságának,
részére
teljességének, időszerűségének biztosítása, valamint a pedagógusigazolvány igénylésével
kapcsolatos eljárás keretében azonosítás céljából
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8. Az adatkezeléssel érintettek adatkezeléssel kapcsolatos
jogai és a jogok érvényesítése
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok megilletik:
 a kiskorú tanuló esetében a gyermeket és szülőt,
 nagykorú tanuló esetében a tanulót,
 a foglalkoztatottat.
Az érintettek adatkezeléssel összefüggő jogai különösen a következők:
 tájékoztatáskérési jog,
 adathelyesbítés és
 adattörlés vagy adatzárolás kérési jog.

8.1. A tájékoztatáskérés
A tanuló (kiskorú tanuló esetében a szülő), illetve a foglalkoztatott kérésére az Intézmény
tájékoztatást ad:
 az általa kezelt adatokról, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról,
 az adatkezelés céljáról,
 az adatkezelés jogalapjáról,
 az adatkezelés időtartamáról,
 az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
 az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól, és az elhárításra megtett intézkedésekről,
 személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatás kérhető: szóban vagy írásban.
Az Intézmény köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt – legfeljebb azonban 25 napon belül – írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.
A tájékoztatás az intézményi jogviszonyhoz, foglalkoztatási jogviszonyhoz kapcsolódó törvény
alapján kötelezően nyilvántartott adatok tekintetében nem tagadható meg.

8.2. Adathelyesbítés
Az érintett tanuló (illetve kiskorú tanuló esetében a szülő), valamint az Iintézmény foglalkoztatottja kérheti a nyilvántartott adatainak helyesbítését.
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A helyesbítést az Intézmény köteles elvégezni akkor, ha a valóságnak nem megfelelő adatot tartott nyilván.

8.3. Az adat törlése, zárolása
8.3.1. Az adat törlése
Az érintett, illetve képviselője kérheti a személyes adatai törlését.
Törölni kell a személyes adatot, ha:
 a kezelése jogellenes,
 az érintett a nem kötelezően nyilvántartott, kezelt adatainak törlését kéri,
 a hiányos vagy téves - és az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést
törvény nem zárja ki,
 az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
 azt bíróság vagy arra jogosult szerv elrendelte.
8.3.2. Az adatok zárolása
Az intézmény, mint adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha:
 az érintett ezt kéri, vagy
 feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekét.
A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely
miatt az adat nem került törlésre.
.
8.4. Adatvédelmi incidens nyilvántartása, jogorvoslati lehetőség
8.4. 1.Adatvédelmi incidens
„A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.” - GDPR 4. cikkének 12.
pontja Az intézmény, mint adatkezelő, az adatvédelmi incidensről köteles nyilvántartást vezetni.
A nyilvántartás vezetésének célja:
 az érintettek tájékoztatása, valamint
 az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése.
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A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:
 az incidenssel érintett személyes adatok körét,
 az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,
 az adatvédelmi incidens időpontját,
 az incidens körülményeit,
 az incidens hatásait,
 az incidens elhárítására megtett intézkedéseket,
 egyéb jogszabályban meghatározott adatokat.
8.4. 2. Jogorvoslat
Minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím:1530 Budapest, Pf.: 5
e-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
telefon:+36 (1) 391-1400
honlap: www.naih.hu
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9. Biztonsági kamerás megfigyelés területe, célja, jogalap
A beltéri és kültéri biztonsági kamerák az Intézmény épületeiben és külső kerítéssel zárt területén
helyezkednek el, közlekedési utak mentén, folyosókon helyezkednek el, és azokat figyelik és
rögzítik.
Az intézmény épületeiben, külső területén felszerelt kamerák célja a vagyonvédelem, munkavédelem, biztonság, a gyerekek egészségének megóvása, biztonsága, illetve az ezekből következő
vitás ügyek tisztázása.
A kamerákhoz, való hozzáféréshez jogosultak: Serfőző István rendszergazda, Égerné Tamás Annamária intézményvezető.
Tájékoztatjuk a külső látogatókat, hogy biztonsági kamerával megfigyelt területen tartózkodik, illetve az alkalmazottakat, tanulókat azokról a körülményekről is, hogy miért történik az adott
helyszínről felvétel, a kamerák felvételéhez ki fér hozzá, mennyi ideig tárolják, kiknek továbbíthatják, és ő hogyan tudja megtekinteni a felvételt, amelyen ő is rögzítve van.
Az adatok tárolása a kamera rögzítőin történik amelyek a szerverszobában találhatóak. A rögzített
adatok őrzése a felvétel napjától számított legfeljebb tizennégy napig történik, továbbításra nem
kerül, de hatósági eljárásban szükség esetén felhasználható.
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10. Az adatkezelés helyi rendje
10.1. Az adatkezelés és továbbítás intézményi rendje
Az adatkezelés és - továbbítás intézményi rendjét az Intézmény a jelen szabályzat rendelkezéseinek kiegészítéseként, az egységes iratkezelés érdekében, az Iratkezelési szabályzatában határozza
meg. Az Intézmény személyes adatokon végzett adatkezelése során minden esetben megfelel a
jogszerűség, tisztességes eljárás, átláthatóság, célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság, elszámoltathatóság, valamint az integritás elveihez és az adatok bizalmas
jellegéhez.
Az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg az irattári őrzési időt.
Az iratkezelési szabályzat adatkezelési szabályaira vonatkozóan a nevelési-oktatási intézményben
az igazgatótanácsot, a szülői szervezetet (közösséget) és a diákönkormányzatot véleményezési
jog illeti meg.

10.2. Az adatokat kezelők személyi felelőssége
Az Intézményben a tanulók, valamint a foglalkoztatottak személyes adatainak kezelésével kapcsolatban felelősség terheli:
 az intézményvezetőt,
 az intézményvezető megbízásából adatkezelést végző személyt,
 a feladatellátása során az adatot kezelő személyt.

10.3. Az adatkezelő felelőssége
Az adatkezelő felelős:
 az intézményvezető által átruházott feladatok jogszerű ellátásáért,
 a személyes adatok közvetlen védelméért,
 az egyéb adatkezelési feladatok szabályszerű végrehajtásáráért.
10.4. A számítógépes módszerrel végzett nyilvántartásokkal kapcsolatos adatvédelmi szabályok
A nem papíralapú tanügyigazgatási/oktatási adatkezelést az SZMSZ tartalmazza.
A szabályozás célja: biztosítani a számítógépes információs rendszerben az adatkezelés fizikai
biztonságát, a működtetés rendjét.
Az adatbiztonság érdekében gondoskodni kell:
 a fizikai biztonság,
 az üzemeltetési biztonság,
 a technikai biztonság, valamint az
 információ továbbítás biztonságának biztosításáról.
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11. Adatkezelési és adatvédelmi feladat- és hatáskörök
Adatkezelési és adatvédelmi feladat-és hatásköröket gyakorol:
 az intézményvezető
 a feladatellátásért felelős személy.
Az intézményvezető feladata, hogy:
 a jelen szabályzatot kiadja, illetve évente legalább egy alkalommal felülvizsgálja,
 a feladatok ellátásra kijelölje a feladatok ellátásáért felelős személyt, a feladat elvégzéséről folyamatos tájékoztatást kérjen.
A feladatellátásért felelős személy feladata, hogy:
 a meghatározó belső szabályzatban rögzített szabályok betartása, vizsgálata,
 a nyilvántartási feladatok elvégzése.
Az 5.számú melléklet tartalmazza az átruházott adatkezelési feladatokat - „A személyes adatok
címzettjeinek felsorolását”
A szabályzat az elfogadás napján lép hatályba.
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Mellékletek:
1. számú melléklet: Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez
2. számú melléklet: Adatkezelési nyilatkozat
3. számú melléklet: Hozzájáruló nyilatkozat gyermekem személyes adatainak kezeléséhez
4. számú melléklet: Hozzájáruló nyilatkozat személyes adataim kezeléséhez
5. számú melléklet: Adatkezelési feladatok átruházása
Kelt: Mezőtúr, 2019. január 21.

Égerné Tamás Annamária
főigazgató
1. számú melléklet

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ
Név:
név, születési név, anyja neve, adóazonosító jele, TAJ száma, születési helye, ideje, személy igazolvány száma, személyi száma,
nyugdíjas törzsszám, bankszámlaszám, állandó lakcím, tartózkodási cím, e-mail, telefonszám, iskolai végzettség, szakképesítés, megszerzés dátuma, oklevél száma, kiállító neve, házastárs/élettárs és
gyermekek személyes adatai
kijelentem, hogy jelen okirat aláírásával önkéntesen
Tárolt adatok:

HOZZÁJÁRULOK
hogy a fentiekben megjelölt személyes adataimat a
Név:

Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium,
Általános Iskola és Óvoda

Székhely:

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos út 2.

mint Adatkezelő az alábbi célokra kezelje:
ADATKEZELÉS CÉLJA:

Munkaviszony létesítése, besorolási követelmények
igazolása, társadalombiztosítási ügyintézés, törvény által előírt és statisztikai adatszolgáltatás.
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Adatkezelő a következő előzetes tájékoztatást adta meg részemre személyes adataim kezelésével összefüggésben:
- Az Intézmény fentiekben megjelölt célú adatkezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása, amely egyértelmű és kifejezett. A fentiekben rögzített célú megkereséshez érintett
egyértelmű, kifejezett hozzájárulását adja meg ezen nyilatkozat aláírásával.
- Az adatkezeléssel érintettek köre minden olyan természetes személy, aki egyértelmű, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Intézmény személyes adatait a fentiekben
megjelölt célból kezelje.
- A személyes adatok címzettjeinek kategóriái (akik megismerhetik az adatokat): az Intézmény vezetője, valamint a bérnyilvántartási feladatokat munkakörük alapján ellátó
munkavállalók.
- Az adatkezelés helye: az Intézmény székhelye.
- Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásáig.
Tudomásul vettem, hogy jogomban áll kérelmezni az adatkezelőtől a személyes adataimhoz való hozzáférést, személyes adataim helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását,
jogom van az adathordozhatósághoz, hozzájárulásom időbeli határ nélküli visszavonásához, illetőleg panasszal fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.
Bővebb tájékoztatás található az Adatkezelő honlapján elérhető adatkezelési tájékoztatóban.
Kelt, Mezőtúr, …….. év ……………. hó ……… nap
_________________________
nyilatkozattevő
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2. számú melléklet

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

(pedagógus, pedagógiai munkát közvetlenül segítők)
Aláírásommal kijelentem, hogy tájékoztatást kaptam az Európai Parlament és a
Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, általános
adatvédelmi rendeletről.(továbbiakban: GDPR) és az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényről (a továbbiakban:
Infotv.).
Nyilatkozom arról is, hogy munkaköri feladataim ellátása során a gyermekek/tanulók
személyes adatait a mindenkor hatályos adatvédelmi törvény és rendelkezés, illetve a
Nemzeti köznevelési törvény előírásai szerint kezelem, tárolom, továbbítom.
Kijelentem, hogy a tudomásomra jutott, de a törvény által nem szabályozott személyes
adatokat/információkat az érintett hozzájárulása nélkül nem kezelem, nem tárolom, nem
továbbítom.
Megismertem az esetleges jogsértés esetén a jogorvoslati lehetőséget is.
Mezőtúr, 2019. szeptember 1.
……………………………………………
nyilatkozattevő
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3. számú melléklet

Szülői hozzájáruló nyilatkozat gyermekem személyes adatainak kezeléséhez
Alulírott …………………………………………. ……………………………...
(szülő/törvényes képviselő –név nyomatott betűvel) tudomásul veszem, hogy
………………………………………………………………………(nevű gyermekem

–

név nyomatott betűvel) tanulói jogviszonnyal összefüggő személyes adatainak kezelője a
Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola és
Óvoda– OM száma: 036007. Tájékoztatást kaptam arról, hogy az Intézmény a gyermek
személyes adatait a mindenkor hatályos adatvédelmi törvény és rendelkezés, illetve a
Nemzeti köznevelési törvény előírásai szerint végzi.
Hozzájárulok ahhoz is, hogy az Intézmény – előzetes tájékoztatás után – gyermekem
személyes adatait az Intézménnyel kapcsolatban álló tanulmányi-, sportversenyek,
kulturális rendezvények szervezőinek továbbítsa.
Jelen nyilatkozatom

aláírásával

hozzájárulok ahhoz is,

hogy minden iskolai

tevékenységgel összefüggő eseményen, rendezvényen, pályázaton, projekten –akár külső
helyszínen is- a gyermekemről fényképfelvétel, illetve hang és videofelvétel készüljön.
Tudomásul veszem és hozzájárulok, hogy ezeket a felvételeket az Intézmény a
nyilvánosan elérhető honlapjára (www.refimezotur.hu), a fenntartó videomegosztó
csatornájára

(www.youtube.com/refmtur)

feltöltse,

továbbá

az

Intézmény

népszerűsítésével kapcsolatos elektronikus, nyomtatott és egyéb tájékoztató anyagokban –
promóciós célokra felhasználja.
Megismertem az esetleges jogsértés esetén a jogorvoslati lehetőséget is.
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Hozzájárulásom a visszavonásig, legfeljebb a gyermekem tanulói jogviszonyának
fennállásáig érvényes.

Mezőtúr, 20..………hó ……… nap

……………………………………………..
szülő/törvényes képviselő aláírása
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4. számú melléklet

Hozzájáruló nyilatkozat személyes adataim kezeléséhez
Alulírott …………………………………………. ……………………………...
(név nyomatott betűvel) tudomásul veszem, hogy a tanulói jogviszonnyal összefüggő
személyes adataimnak kezelője a Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium,
Szakgimnázium, Általános Iskola és Óvoda– OM száma: 036007.
Tájékoztatást kaptam arról, hogy az intézmény személyes adataimat a mindenkor hatályos
adatvédelmi törvény és rendelkezés, illetve a Nemzeti köznevelési törvény előírásai
szerint végzi.
Hozzájárulok ahhoz is, hogy az intézmény – előzetes tájékoztatás után – személyes
adataimat az intézménnyel kapcsolatban álló tanulmányi-, sportversenyek, kulturális
rendezvények szervezőinek továbbítsa.
Jelen nyilatkozatom

aláírásával

hozzájárulok ahhoz is,

hogy minden iskolai

tevékenységgel összefüggő eseményen, rendezvényen, pályázaton, projekten –akár külső
helyszínen is- rólam fényképfelvétel, illetve hang és videofelvétel készüljön. Tudomásul
veszem és hozzájárulok, hogy ezeket a felvételeket az intézmény a nyilvánosan elérhető
honlapjára

(www.refimezotur.hu),

(www.youtube.com/refmtur)

a

feltöltse,

fenntartó
továbbá

az

videomegosztó
intézmény

csatornájára

népszerűsítésével

kapcsolatos elektronikus, nyomtatott és egyéb tájékoztató anyagokban – promóciós
célokra felhasználja.
Megismertem az esetleges jogsértés esetén a jogorvoslati lehetőséget is.
Hozzájárulásom a visszavonásig, legfeljebb tanulói jogviszonyom fennállásáig érvényes.
Mezőtúr, 20.……………..….hó………nap

…………………………………..
nyilatkozattevő aláírása
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