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ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI 

SZABÁLYZAT 
 

 

 

I.Fejezet: Általános rész 
 

 

1.1.Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzat alkalmazása 

 

 

Az oktatási intézmény neve: 
SEK Budapest, Óvoda Általános Iskola és 

Gimnázium 

Az oktatási intézmény székhelye: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 131 

A szabályzat tartalmáért felelős személy: Hegedűs Krisztián igazgató 

A szabályzat hatályba lépésének dátuma: 2019.05.20. 

 

 

Ez a szabályzat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelmére és a személyes adatok szabad áramlására vonatkozó szabályokat állapít meg. A 

szabályzatban foglaltakat kell alkalmazni a konkrét adatkezelési tevékenységek során, valamint az 

adatkezelést szabályozó utasítások és tájékoztatások kiadásakor. 

 

E szabályzat visszavonásig érvényes, hatálya kiterjed a szervezet tisztségviselőire, alkalmazottaira. A 

változtatás jogát fenntartjuk. 
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1.2.A szabályzat célja 
 

E szabályzat célja, hogy harmonizálja az adatkezelési tevékenységek tekintetében a SEK Budapest 

Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium (továbbiakban, mint Oktatási Intézmény) egyéb belső 

szabályzatainak előírásait a természetes személyek alapvető jogainak és szabadságainak védelme 

érdekében, valamint biztosítsa a személyes adatok megfelelő kezelését az Oktatási Intézmény 

alkalmazottai és tanulói tekintetében 

 

Az Oktatási Intézmény tevékenysége során teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok 

kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2016/679 rendeletében foglaltaknak. 

 

A szabályzat kiadásának fontos célja továbbá, hogy megismerésével és betartásával az Oktatási 

Intézmény alkalmazottai képesek legyenek a természetes személyek adatai kezelését jogszerűen 

végezni. 

 

A jelen szabályzat hatálya egyaránt kiterjed az Oktatási Intézmény alkalmazottaira és tanulóira, az 

őket illető valamennyi személyes adat kezelésére. 

 

 

1.3.Lényeges fogalmak, meghatározások, az alkalmazott és figyelembe vett jogszabályok 

 

- a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete 

 

- az információs önrendelkezési jogról és információs szabadságról szóló 2011.évi CXII 

törvény (Infotv) 

 

- Nemzeti Köznevelésről szóló 2011 évi CXC törvény (Nkt.) 

 

- Munka Törvénykönyvéről szóló 2012 évi I törvény (Mt)  

     

- adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy (az Oktatási Intézmény és annak 

feljogosított alkalmazottja), közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely 

a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt 

meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza 

meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós 

vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 

 

- 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 összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 
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- adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

 

- 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 természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, 

kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 

 

- harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy 

azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a 

személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; 

 

- az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson 

alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést 

félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő 

személyes adatok kezeléséhez; 

 

- az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük 

korlátozása céljából; 

 

- álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében 

további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes 

adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további 

információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, 

hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem 

lehet kapcsolni;   

 

- nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy 

funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott 

ismérvek alapján hozzáférhető; 

 

- 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; 

 

 

1.4.Az adatkezelés irányelvei 
 

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható 

módon kell végezni. 

 

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. 

 

A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű 

lehet. 
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A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat 

haladéktalanul törölni kell. 

 

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak 

szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor 

kerülhet sor, ha azt jogszabály előírja, vagy a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és 

történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik. 

 

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési 

intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok 

jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy 

károsodásával szembeni védelmet is ideértve. 

 

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó 

információ esetében alkalmazni kell. 

 

Az Oktatási Intézmény adatkezelést végző alkalmazottja fegyelmi, kártérítési, szabálysértési és 

büntetőjogi felelősséggel tartozik a személyes adatok jogszerű kezeléséért. Amennyiben az 

alkalmazott tudomást szerez arról, hogy az általa kezelt személyes adat hibás, hiányos, vagy 

időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni, vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál 

kezdeményezni. 

 

1.4.Személyes adatok kezelése 

  

Mivel a természetes személyek összefüggésbe hozhatók az általuk használt készülékek, alkalmazások, 

eszközök és protokollok által rendelkezésre bocsátott online azonosítókkal, például IP-címekkel és 

cookie-azonosítókkal, ezért ezek az adatok egyéb információkkal összekapcsolva alkalmasak és 

felhasználhatók a természetes személyek profiljának létrehozására és az adott személy azonosítására. 

 

Az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett személy egyértelmű megerősítő cselekedettel, 

például írásbeli - ideértve az elektronikus úton tett - vagy szóbeli nyilatkozattal önkéntes, konkrét, 

tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja az adatok kezeléséhez. 

 

Az adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett személy az internetes honlap 

megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet. A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a 

nem cselekvés nem minősül hozzájárulásnak.  

 

Hozzájárulásnak minősül az is, ha valamely felhasználó az elektronikus szolgáltatások igénybevétele 

során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, vagy olyan nyilatkozatot illetve cselekedet 

tesz, amely az adott összefüggésben az érintett személy hozzájárulását személyes adatainak 

kezeléséhez egyértelműen jelzi. 

 

Az egészségügyi személyes adatok közé tartoznak az érintett egészségi állapotára vonatkozó olyan 

adatok, amelyek információt hordoznak az érintett múltbeli, jelenlegi vagy jövőbeli testi vagy 

pszichikai egészségi állapotáról. Ide tartoznak az alábbiak: 

 

- egészségügyi szolgáltatások céljából történő nyilvántartásba vétel; 
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- a természetes személy egészségügyi célokból történő egyéni azonosítása érdekében hozzá 

rendelt szám, jel vagy adat; 

- valamely testrész vagy a testet alkotó anyag – beleértve a genetikai adatokat és a biológiai 

mintákat is – teszteléséből vagy vizsgálatából származó információk; 

- az érintett betegségével, fogyatékosságával, betegségkockázatával, kórtörténetével, klinikai 

kezelésével vagy fiziológiai vagy orvosbiológiai állapotával kapcsolatos információ, 

függetlenül annak forrásától, amely lehet például orvos vagy egyéb egészségügyi dolgozó, 

kórház, orvostechnikai eszköz vagy diagnosztikai teszt. 

 

A genetikai adatot olyan, a természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőivel 

összefüggő személyes adatként kell meghatározni, és amely az érintett személytől vett biológiai minta 

elemzésének – különösen kromoszómaelemzésnek, illetve a dezoxiribonukleinsav (DNS) vagy a 

ribonukleinsav (RNS) vizsgálatának, vagy az ezekből nyerhető információkkal megegyező 

információk kinyerését lehetővé tevő bármilyen más elem vizsgálatának – az eredménye. 

 

A gyermekek személyes adatai különös védelmet érdemelnek, mivel ők kevésbé lehetnek tisztában a 

személyes adatok kezelésével összefüggő kockázatokkal, következményeivel és az ahhoz kapcsolódó 

garanciákkal és jogosultságokkal. Ezt a különös védelmet főként a gyermekek személyes adatainak 

olyan felhasználására kell alkalmazni, amely marketingcélokat, illetve személyi vagy felhasználói 

profilok létrehozásának célját szolgálja. 

 

A személyes adatokat olyan módon kell kezelni, amely biztosítja azok megfelelő szintű biztonságát és 

bizalmas kezelését, többek között annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és a 

személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok 

jogosulatlan felhasználását.  

 

A pontatlan személyes adatok helyesbítése vagy törlése érdekében minden ésszerű lépést meg kell 

tenni. 

 

1.5.Az adatkezelés jogszerűsége 

 

A személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

 

 az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő 

kezeléséhez; 

 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; 

 az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 

 

 az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek 

védelme miatt szükséges; 

 az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; 

 az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 

szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei 
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vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, 

különösen, ha az érintett gyermek. 

 

A fentiek értelmében az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha arra valamely szerződés vagy 

szerződéskötési szándék keretében van szükség. 

 

Ha az adatkezelésre az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése keretében kerül sor, vagy 

ha az közérdekű feladat végrehajtásához, illetve közhatalmi jogosítvány gyakorlásához szükséges, az 

adatkezelésnek az uniós jogban vagy valamely tagállam jogában foglalt jogalappal kell rendelkeznie. 

 

Az adatkezelést jogszerűnek kell tekinteni akkor, amikor az az érintett életének vagy más fent említett 

természetes személy érdekeinek védelmében történik. Más természetes személy létfontosságú 

érdekeire hivatkozással személyes adatkezelésre elvben csak akkor kerülhet sor, ha a szóban forgó 

adatkezelés egyéb jogalapon nem végezhető. 

 

Az adatkezelő – ideértve azt az adatkezelőt is, akivel a személyes adatokat közölhetik – vagy valamely 

harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre. Az ilyen jogos érdekről lehet szó 

például olyankor, amikor releváns és megfelelő kapcsolat áll fenn az érintett és az adatkezelő között, 

például olyan esetekben, amikor az érintett az adatkezelő ügyfele vagy annak alkalmazásában áll. 

 

Személyes adatoknak a csalások megelőzése céljából feltétlenül szükséges kezelése szintén az érintett 

adatkezelő jogos érdekének minősül. Személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelése szintén 

jogos érdeken alapulónak tekinthető. 

 

A jogos érdek fennállásának megállapításához mindenképpen körültekintően meg kell vizsgálni 

többek között azt, hogy az érintett a személyes adatok gyűjtésének időpontjában és azzal 

összefüggésben számíthat-e ésszerűen arra, hogy adatkezelésre az adott célból kerülhet sor. Az érintett 

érdekei és alapvető jogai elsőbbséget élvezhetnek az adatkezelő érdekével szemben, ha a személyes 

adatokat olyan körülmények között kezelik, amelyek közepette az érintettek nem számítanak további 

adatkezelésre. 

 

Az érintett adatkezelő jogos érdekének minősül a közhatalmi szervek, számítástechnikai 

vészhelyzetekre reagáló egység, hálózatbiztonsági incidenskezelő egységek, elektronikus hírközlési 

hálózatok üzemeltetői és szolgáltatások nyújtói, valamint biztonságtechnológiai szolgáltatók által 

végrehajtott olyan mértékű személyes adatkezelés, amely a hálózati és informatikai biztonság 

garantálásához feltétlenül szükséges és arányos. 

 

A személyes adatoknak a gyűjtésük eredeti céljától eltérő egyéb célból történő kezelése csak akkor 

megengedett, ha az adatkezelés összeegyeztethető az adatkezelés eredeti céljaival, amelyekre a 

személyes adatokat eredetileg gyűjtötték. Ebben az esetben nincs szükség attól a jogalaptól eltérő, 

külön jogalapra, mint amely lehetővé tette a személyes adatok gyűjtését. 

 

A személyes adatok hatóságok általi, hivatalosan elismert vallási szervezetek alkotmányjogban vagy 

nemzetközi közjogban megállapított céljainak elérése érdekében történő kezelése közérdeken 

alapulónak minősül. 
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1.6.Az érintett személy hozzájárulása, feltételek 

 

 Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie 

annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult. 

 Ha az érintett a hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más 

ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen 

megkülönböztethető módon kell közölni. 

 Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás 

visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 

jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A 

hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak 

megadását. 

 Annak megállapítása során, hogy a hozzájárulás önkéntes-e, a lehető legnagyobb mértékben 

figyelembe kell venni azt a tényt, egyebek mellett, hogy a szerződés teljesítésének – beleértve a 

szolgáltatások nyújtását is – feltételéül szabták-e az olyan személyes adatok kezeléséhez való 

hozzájárulást, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez. 

 

 

A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy 

szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását 

célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális 

életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok kezelése tilos, kivéve, ha az érintett 

kifejezett hozzájárulását adta az említett személyes adatok egy vagy több konkrét célból történő 

kezeléséhez. 

 

A büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és a bűncselekményekre, illetve a 

kapcsolódó biztonsági intézkedésekre vonatkozó személyes adatok kezelésére kizárólag abban az 

esetben kerülhet sor, ha az közhatalmi szerv adatkezelésében történik. 

 

 

 

1.7.Azonosítást nem igénylő adatkezelés 

 

Ha azok a célok, amelyekből az adatkezelő a személyes adatokat kezeli, nem vagy már nem teszik 

szükségessé az érintettnek az adatkezelő általi azonosítását, az adatkezelő nem köteles kiegészítő 

információkat megőrizni. 

 

Ha az adatkezelő bizonyítani tudja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az érintettet, erről 

lehetőség szerint őt megfelelő módon tájékoztatja. 

 

1.8.Az érintett személy tájékoztatása, jogai 

 

A tisztességes és átlátható adatkezelés elve megköveteli, hogy az érintett tájékoztatást kapjon az 

adatkezelés tényéről és céljairól. 

 

Ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az érintettet arról is tájékoztatni kell, hogy köteles-e a 

személyes adatokat közölni, valamint hogy az adatszolgáltatás elmaradása milyen következményekkel 
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jár. Ezeket az információkat szabványosított ikonokkal is ki lehet egészíteni annak érdekében, hogy az 

érintett a tervezett adatkezelésről jól látható, könnyen érthető és jól olvasható formában általános 

tájékoztatást kapjon. 

 

Az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatást az adatgyűjtés 

időpontjában kell az érintett részére megadni, illetve ha az adatokat nem az érintettől, hanem más 

forrásból gyűjtötték, az ügy körülményeit figyelembe véve, ésszerű határidőn belül kell rendelkezésre 

bocsátani. 

 

Az érintett jogosult, hogy hozzáférjen a rá vonatkozóan gyűjtött adatokhoz, valamint arra, hogy 

egyszerűen és ésszerű időközönként, az adatkezelés jogszerűségének megállapítása és ellenőrzése 

érdekében gyakorolja e jogát. Minden érintett számára biztosítani kell a jogot arra, hogy megismerje 

különösen a személyes adatok kezelésének céljait, továbbá ha lehetséges, azt, hogy a személyes adatok 

kezelése milyen időtartamra vonatkozik, 

 

Az érintett jogosult különösen arra, hogy személyes adatait töröljék és a továbbiakban ne kezeljék, ha 

a személyes adatok gyűjtésére vagy más módon való kezelésére az adatkezelés eredeti céljaival 

összefüggésben már nincs szükség, vagy ha az érintettek visszavonták az adatok kezeléséhez adott 

hozzájárulásukat. 

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett számára 

biztosítani kell a jogot arra, hogy bármikor díjmentesen tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e 

célból történő kezelése ellen. 

 

1.9.A személyes adatok felülvizsgálata 

 

Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, 

az adatkezelő törlési vagy rendszeres felülvizsgálati határidőket állapít meg. 

 

1.10.Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok 

 

A tájékoztatás kéréshez való jog 

Az érintett, illetve törvényes képviselője a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet 

arról, hogy az Oktatási Intézmény milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, 

milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. A kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, a 

megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni. 

  

A helyesbítéshez való jog 

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti bármely adatának módosítását. Erről 

kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedni kell és a megadott elérhetőségre 

tájékoztatást kell küldeni. 

 

A törléshez való jog 

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának törlését. Kérelmére ezt 

haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást 

kell küldeni. 
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A zároláshoz, korlátozáshoz való jog 

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának zárolását. A zárolás addig 

tart, amíg a megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. A kérelemre ezt haladéktalanul, 

de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni. 

 

A tiltakozáshoz való jog 

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a 

kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül meg kell 

vizsgálni, annak megalapozottsága kérdésében döntést kell hozni és a döntésről a megadott 

elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni. 

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c  

Telefon: +36 (1) 391-1400  

Fax: +36 (1) 391-1410  

E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu  

URL https://naih.hu  

koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57''  

 

1.11.Adatvédelmi incidens 

 

Az 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. 

 

Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy nem 

vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes adataik feletti 

rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a 

személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést. 

 

Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órán belül be kell jelenteni az 

illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani 

lehet, hogy az adatvédelmi incidens valószínűleg nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira 

és szabadságaira nézve.  

 

Az érintett személyt késedelem nélkül tájékoztatni kell, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően 

magas kockázattal jár a természetes személy jogaira és szabadságára nézve, annak érdekében, hogy 

megtehesse a szükséges óvintézkedéseket. 
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II.Fejezet: Különös rész 

 

2.1. Az Oktatási Intézmény alkalmazottaival kapcsolatos adatkezelés általában 

 

Az Oktatási Intézmény, mint munkáltató a munkavállalótól olyan  - adott esetben okirattal igazolt - 

nyilatkozat megtételét vagy személyes adat közlését követelheti, amely a munkaviszony létesítése, 

teljesítése, megszűnése (megszüntetése) vagy e törvényből származó igény érvényesítése 

szempontjából lényeges. 

A munkavállalóval szemben olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amelyet munkaviszonyra 

vonatkozó szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog 

gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges. 

Az Oktatási Intézmény a fentiek szerinti adatkezeléséről az érintettet írásban tájékoztatja. 

 

Az Oktatási Intézmény a munkaviszonyt létesíteni szándékozó személy bűnügyi személyes adatát 

annak vizsgálata céljából kezelheti, hogy törvény a munkáltató a betölteni kívánt vagy a betöltött 

munkakörben nem korlátozza vagy nem zárja-e ki a foglalkoztatást. 

 

Az Oktatási Intézmény a munkavállalót a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében 

ellenőrizheti. Ennek keretében a munkáltató technikai eszközt is alkalmazhat, erről a munkavállalót 

előzetesen írásban tájékoztatja. 

 A munkavállaló a munkáltató által a munkavégzéshez biztosított információtechnológiai vagy 

számítástechnikai eszközt, rendszert (a továbbiakban: számítástechnikai eszköz) - eltérő megállapodás 

hiányában - kizárólag a munkaviszony teljesítése érdekében használhatja. 

 A munkáltató ellenőrzése során a munkaviszony teljesítéséhez használt számítástechnikai eszközön 

tárolt, a munkaviszonnyal összefüggő adatokba tekinthet be. 

A fentiek alkalmazásánál az Oktatási Intézmény köteles a Munka Törvénykönyve vonatkozó 

rendelkezései szerint eljárni. 

 

Az Oktatási Intézmény ezen túlmenően az alkalmazottak minden olyan személyes adatát ( név, 

születési hely,idő, lakcím, anyja neve, adóazonosító jel, TAJ szám, személyi igazolvány, állandó 

lakcím,  lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány – lakcímkártya – száma, e.mail cím, iskolai 

végzettség,annak igazolását tanúsító oklevél száma, bankszámla száma) nyilván tartja, amely a 

munkaviszony létesítéséhez szükséges.  

 

 

 

2.2. A pedagógusokkal kapcsolatos törvényi felhatalmazáson alapuló nyilvántartások 

 

Az Oktatási Intézményben nyilván kell tartani a közalkalmazotti alapnyilvántartás szerinti adatokat a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben foglaltak megfelelő alkalmazásával. Minden 

köznevelési intézmény nyilvántartja a pedagógus oktatási azonosító számát, pedagógusigazolványának 

számát, a jogviszonya időtartamát és heti munkaidejének mértékét. Az Oktatási Intézmény ezen 

túlmenően az óraadó tanárok:  

nevét, születési helyét, idejét, nemét, állampolgárságát, nem magyar állampolgár esetén, a 

Magyarország területén való tartózkodás jogcímét és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezését, 
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számát, lakóhelyét, tartózkodási helyét, végzettségével, szakképzettségével kapcsolatos adatokat, 

oktatási azonosító számát 

tartja nyilván. 

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, 

 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. 

 

 

2.3. Az alkalmazottak és pedagógusok adatainak továbbítása törvényi felhatalmazás alapján 

 

A 2.1.és 2.2.pontokban foglalt adatok - az e törvényben meghatározottak szerint, a személyes adatok 

védelmére vonatkozó célhoz kötöttség megtartásával - továbbíthatók a fenntartónak, a kifizetőhelynek, 

a bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, a közneveléssel összefüggő igazgatási tevékenységet 

végző közigazgatási szervnek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére 

jogosultaknak, a nemzetbiztonsági szolgálatnak. 

 A köznevelési intézmények az alkalmazottak személyes adatait csak a foglalkoztatással, a juttatások, 

kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és teljesítésével, az állampolgári jogok és 
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kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan, nemzetbiztonsági okokból, az e törvényben 

meghatározott nyilvántartások kezelése céljából, a célnak megfelelő mértékben, célhoz kötötten 

kezelhetik. A Nkt 63. § (3) bekezdésében meghatározott pedagógusigazolványra jogosultak esetében a 

pedagógusigazolvány kiállításához szükséges valamennyi adat a KIR adatkezelője, a 

pedagógusigazolvány elkészítésében közreműködők részére továbbítható. 

 

2.4. A gyermek, tanuló törvényi felhatalmazáson alapuló nyilvántartott adatai 

 

Az Oktatási Intézmény az Nkt felhatalmazása alapján a gyermekek,tanulók alábbiakban felsorolt 

adatait tartja nyilván: 

a./  a gyermek, tanuló neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének, 

tartózkodási helyének címe, társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar állampolgár esetén a 

Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, 

száma, 

b./ szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma, 

c./ a gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok, 

d./ a gyermek óvodai jogviszonyával, a tanuló tanulói jogviszonyával kapcsolatos adatok 

 felvételivel kapcsolatos adatok, 

 az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul, 

 jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok, 

 a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, 

 kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok, 

 a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok, 

 a gyermek, tanuló oktatási azonosító száma, 

 mérési azonosító, 

 e./ a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok: 

 a magántanulói jogállással kapcsolatos adatok, 

 a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése, vizsgaadatok, 

 a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok, 

 a tanuló diákigazolványának sorszáma, 

 a tankönyvellátással kapcsolatos adatok, 

 évfolyamismétlésre vonatkozó adatok, 

 a tanulói jogviszony megszűnésének időpontja és oka, 

f) az országos mérés-értékelés adatai. 

g) azt, hogy a tanuló hányadik évfolyamon, mely országban vett részt az Nemzeti köznevelésről szóló 

2011 évi CXC( Nkt.) 9. § (4) bekezdése alapján szervezett határon túli kiránduláson. 

A pedagógiai szakszolgálati intézmény - az integrált nyomon követő rendszer (a továbbiakban: INYR) 

működtetése érdekében – a fentiekben meghatározott adatokon kívül 

a) a szülő, a törvényes képviselő önkéntes adatszolgáltatása alapján a gyermek, a tanuló nemzetiségi 

hovatartozására vonatkozó adatot, 

b) annak a nevelési-oktatási intézménynek a nevét, címét, OM azonosítóját, amellyel a gyermek, a 

tanuló óvodai nevelési vagy tanulói jogviszonyban, kollégiumi tagsági viszonyban áll, valamint a 

gyermek, a tanuló által igénybe vett pedagógiai szakszolgálati ellátás  megnevezését is nyilvántartja 
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A KIR 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. 

 

2.4. A gyermek, tanuló adatainak továbbítása törvényi felhatalmazás alapján 

 

A gyermek, tanuló adatai közül 

a) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője neve, törvényes képviselője 

neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, jogviszonya 

kezdete, szünetelésének ideje, megszűnése, magántanulói jogállása, mulasztásainak száma a 

tartózkodásának megállapítása, a tanítási napon a tanítási órától vagy az iskola által szervezett 

kötelező foglalkozástól való távolmaradás jogszerűségének ellenőrzése és a tanuló szülőjével, 

törvényes képviselőjével való kapcsolatfelvétel céljából, a jogviszonya fennállásával, a 

tankötelezettség teljesítésével összefüggésben a fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, települési 

önkormányzat jegyzője, közigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat részére, 

b) óvodai, iskolai felvételével, átvételével kapcsolatos adatai az érintett óvodához, iskolához, 

felsőoktatási intézménybe történő felvétellel kapcsolatosan az érintett felsőoktatási intézményhez, 

c) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, társadalombiztosítási azonosító jele, 

szülője, törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és 

telefonszáma, az óvodai, iskolai egészségügyi dokumentáció, a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó 

adatok az egészségi állapotának megállapítása céljából az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot 

ellátó intézménynek, 

d) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője, törvényes képviselője neve, 

szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, a gyermek, tanuló 

mulasztásával kapcsolatos adatok, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok 
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a veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából a családvédelemmel foglalkozó 

intézménynek, szervezetnek, gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek, 

e) az igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges adatai az igénybe vehető állami 

támogatás igénylése céljából a fenntartó részére, 

f) a számla kiállításához szükséges adatai a tankönyvforgalmazókhoz, 

g) az állami vizsgája alapján kiadott bizonyítványainak adatai a bizonyítványokat nyilvántartó 

szervezetnek a bizonyítványok nyilvántartása céljából, továbbá a nyilvántartó szervezettől a felsőfokú 

felvételi kérelmeket nyilvántartó szervezethez 

továbbítható 

 

A tanuló 

a) sajátos nevelési igényére, beilleszkedési zavarára, tanulási nehézségére, magatartási 

rendellenességére vonatkozó adatai a pedagógiai szakszolgálat intézményei és a nevelési-oktatási 

intézmények egymás között, 

b) óvodai fejlődésével, valamint az iskolába lépéshez szükséges fejlettségével kapcsolatos adatai a 

szülőnek, a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az iskolának, 

c) magatartása, szorgalma és tudása értékelésével kapcsolatos adatai az érintett osztályon belül, a 

nevelőtestületen belül, a szülőnek, a vizsgabizottságnak, a gyakorlati képzés szervezőjének, a 

tanulószerződés alanyainak vagy ha az értékelés nem az iskolában történik, az iskolának, iskolaváltás 

esetén az új iskolának, a szakmai ellenőrzés végzőjének, 

d) diákigazolványa kiállításához szükséges valamennyi adata a KIR adatkezelője, a diákigazolvány 

elkészítésében közreműködők részére 

továbbítható. 

 

A nevelési-oktatási intézmény nyilvántartja továbbá 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 köznevelési intézmény a nyilvántartott gyermek és tanulói adatokat a jogviszony megszűnésétől 

számított tíz évig, az alkalmazottak, óraadók adatait a jogviszony megszűnésétől számított öt évig 

kezeli. 

 

A pedagógust, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat, továbbá azt, aki 

közreműködik a gyermek, tanuló felügyeletének az ellátásában, hivatásánál fogva harmadik 

személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel, a tanulóval és családjával 

kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a gyermekkel, tanulóval, 

szülővel való kapcsolattartás során szerzett tudomást. E kötelezettség a foglalkoztatási jogviszony 

megszűnése után is határidő nélkül fennmarad. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a 

nevelőtestület tagjainak egymás közti, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival történő, a 

tanuló fejlődésével összefüggő megbeszélésre. 

 

A gyermek és a kiskorú tanuló szülőjével minden, a gyermekével összefüggő adat közölhető, kivéve 

ha az adat közlése súlyosan sértené a gyermek, tanuló testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését. 
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A pedagógus, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott a nevelési-oktatási intézmény 

vezetője útján köteles a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény 17. § (2) bekezdésében foglaltak szerint eljárni. Ebben a helyzetben az adattovábbításhoz az 

érintett, valamint az adattal kapcsolatosan egyébként rendelkezésre jogosult beleegyezése nem 

szükséges. 

 

Az önkéntes adatszolgáltatásra vonatkozó szülői engedélyt az elévülési idő végéig nyilván kell tartani. 

 A fent felsorolt adatok statisztikai célra felhasználhatók, és statisztikai felhasználás céljára 

személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek során 

alkalmazott INYR a gyermekek, tanulók teljes körű pedagógiai szakszolgálati ellátása, fejlődésük 

figyelemmel kísérése céljából a gyermekekhez, tanulókhoz kapcsolódóan, a számukra ellátást nyújtó 

intézmények, nevelési-oktatási intézmények és a pedagógiai szakszolgálati intézmények feladatellátási 

adatainak nyilvántartását, továbbá az ellátást igénybevevők ellátási eseményeinek nyomon követését 

szolgáló országos informatikai nyilvántartó rendszer. 

 

2.4. A gyermek, tanuló adatainak kezelése, továbbítása az érintettek kifejezett hozzájárulásával 

 

A törvényi felhatalmazás alapján nyilvántartott és kezelt adatok törvényi felhatalmazás alapján történő 

továbbításához a törvényben meghatározott célok és felhasználás tekintetében az érintett beleegyezése 

nem szükséges. 

 Az ezeken az adatokon kívül eső további adatok,  képmás(egyéni, vagy csoportos fénykép), hang és 

filmfelvétel készítéséhez az Oktatási Intézmény rendezvényein az érintett kifejezett beleegyezésére 

van szükség. 

 

Ugyancsak az érdekeltek kifejezett hozzájárulása szükséges képmás(egyéni, vagy csoportos fénykép), 

hang és filmfelvétel felhasználásához. 

 

Az érintett beleegyezése szükséges az Oktatási Intézménnyel kapcsolatban álló, kiegészítő 

szolgáltatásokat nyújtó szervezetek részére a feladatok ellátásához szükséges és nélkülözhetetlen 

adatok átengedéséhez. Kiegészítő szolgáltatások és szolgáltatók: az étkezés biztosítása,a sport- és 

egyéb az Oktatási Intézmény helyszínén kívüli rendezvényre,oktatásra történő fuvarozást biztosító 

szolgáltató, a helyszínen kívüli oktatást, sportfoglalkozást, illetve rendezvényt, továbbá a tanulók 

csoportjai részére szervezett külföldi rendezvényeket lebonyolító belföldi, vagy külföldi szolgáltató, 

tanulmányi versenyek esetén a szervező. 

 

Az érintett beleegyezése szükséges továbbá bármely előre meg nem határozható, előre nem látható 

adatkezeléshez,felhasználáshoz,továbbításhoz 

 

 A beleegyezést a 14 év alatti gyermek,tanuló esetében  a szülő(törvényes képviselő), a  14-18 év 

közötti tanuló esetében a tanuló és a szülő(törvényes )képviselő együttesen adhatja meg a jelen 

szabályzat mellékleteként rögzített nyilatkozaton. 
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III. Fejezet: az Oktatási Intézmény feladatai, adatkezelési szervezet 

 

 

3.1.Adatbiztonság 

 

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, 

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen 

megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó 

hozzáférhetetlenné válás ellen. 

 

A nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai 

megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek 

összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. 

 

Az adatbiztonság megtervezésekor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori 

fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes 

adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az 

adatkezelőnek. 

 

3.2. Adatkezelési és adatvédelmi feladat- és hatáskörök 

 
Adatkezelési és adatvédelmi feladat-és hatásköröket gyakorol: 

  az Oktatási Intézmény igazgatója 

  a feladatellátásért felelős személy. 

 

Az Oktatási Intézmény igazgatója: 

  a jelen szabályzatot kiadja, illetve évente legalább egy alkalommal felülvizsgálja,  

  a feladatok ellátásra kijelöli a feladatok ellátásáért felelős személyt, a feladat elvégzéséről      

folyamatos tájékoztatást kér. 

Az adat továbbításra az Oktatási Intézmény igazgatója jogosult 

 

A feladatellátásért felelős személy feladata, hogy: 

 a meghatározó belső szabályzatban rögzített szabályok betartása, vizsgálata, 

 a nyilvántartási feladatok elvégzése. 

 

Az Oktatási Intézményen belül a gyermekek, tanulók személyes adatainak megismerésére jogosultak: 

 

- az osztályfőnökök 

- feladatuk ellátásához szükséges mértékben a szaktanárok 

- feladatuk ellátásához szükséges mértékben a pedagógiai munkát közvetlenül segítő 

foglalkoztatottak 

 

3.3.A szabályzathoz tartozó egyéb dokumentumok, záró rendelkezések 

 

A szabályzat kötelező mellékletei az adatok felhasználására vonatkozó, az érintettek által aláírandó 

nyilatkozatok. 
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Az adatvédelmi szabályzatot az Oktatási Intézményt fenntartó SEK Budapest Oktatási Alapítvány 

Kuratóriuma  a z 1/ 2019.05.20. számú határozatával elfogadta. 

 

Az adatvédelmi szabályzatot az Oktatási Intézmény szülői szervezete és tantestülete (diák 

önkormányzata ) képviseljük aláírásával igazoltan véleményezte 
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HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ 

 

Név:  

Tárolt adatok: 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  

 

HOZZÁJÁRULOK 

 

hogy a fentiekben megjelölt személyes adataimat a  

 

Név: SEK Budapest, Óvoda,Általános Iskola és Gimnázium 

Székhely: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 131 

OM:                064329 

 

mint Adatkezelő az alábbi célokra kezelje: 

 

ADATKEZELÉS CÉLJA: Munkaviszony létesítése, besorolási követelmények igazolása,  

társadalombiztosítási ügyintézés, törvény által előírt és statisztikai      

adatszolgáltatás 

 

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 megismerheti 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.  

 

 

Kelt, Budapest, …….. év ……………. hó ……… nap 

_________________________ 

   Tanúk:                                                                                                                  nyilatkozattevő 

 

 aláírás:________________________                  _______________________ 

                         név: 

                         lakcím: 

                         szig,sz: 
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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. 

 

Budapest,…….. év ……………. hó ……… nap 

 

   

 Nyilatkozattevő 

 

 

Tanúk 1  Tanúk 2 

 

aláírás:    aláírás:   

név:   név:   

lakcím:   lakcím:   

szig,sz:   szig.sz:   
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Törvényes képviselő nyilatkozata gyermek/tanuló 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  SEK Budapest Óvoda, 

Általános Iskola és Gimnázium– OM száma :    064329         .  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 – nem járulok hozzá (aláhúzandó) ahhoz, hogy az intézmény – előzetes tájékoztatás 

után – gyermekem személyes adatait az intézménnyel kapcsolatban álló tanulmányi-, sportversenyek, 

kulturális rendezvények szervezőinek továbbítsa, továbbá az alábbi speciális adatait kezelje, 

továbbítsa:……………………………………………………………………………………. 

Hozzájárulok – nem járulok hozzá (aláhúzandó) ahhoz, hogy minden kifejezetten iskolai 

tevékenységgel összefüggő eseményen, rendezvényen, pályázaton, projekten –akár külső helyszínen 

is- a gyermekemről fényképfelvétel, illetve hang és videofelvétel készüljön.  

Hozzájárulok – nem járulok hozzá (aláhúzandó) ahhoz, hogy ezeket a felvételeket az intézmény a 

nyilvánosan elérhető honlapjára feltöltse, továbbá az intézmény népszerűsítésével kapcsolatos 

elektronikus, nyomtatott és egyéb tájékoztató anyagokban – promóciós célokra felhasználja. 

Megismertem az esetleges jogsértés esetén a jogorvoslati lehetőséget is. 

Hozzájárulásom a visszavonásig, legfeljebb a gyermekem tanulói jogviszonyának fennállásáig 

érvényes. 

Budapest, …….. év ……………. hó ……… nap 

 

   

 Szülő/törvényes képviselő aláírása 

 

 

Tanúk 1  Tanúk 2 

 

aláírás:    aláírás:   

név:   név:   

lakcím:   lakcím:   

szig,sz:   szig.sz:   
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Tanuló és a törvényes képviselő nyilatkozata személyes adatok kezeléséhez 

 

Alulírott …………………………………………. ……………………………...  

(név nyomatott betűvel) tudomásul veszem, hogy a tanulói jogviszonnyal összefüggő személyes 

adataimnak kezelője a SEK Budapest Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium – OM száma: 

064329 

Tájékoztatást kaptam arról, hogy az intézmény személyes adataimat a mindenkor hatályos adatvédelmi 

törvény és rendelkezés, illetve a Nemzeti köznevelési törvény előírásai szerint végzi. 

Hozzájárulok – nem járulok hozzá (aláhúzandó) ahhoz, hogy az intézmény – előzetes tájékoztatás 

után – személyes adataimat az intézménnyel kapcsolatban álló tanulmányi-, sportversenyek, kulturális 

rendezvények szervezőinek továbbítsa. 

Hozzájárulok – nem járulok hozzá (aláhúzandó) ahhoz, hogy minden kifejezetten iskolai 

tevékenységgel összefüggő eseményen, rendezvényen, pályázaton, projekten –akár külső helyszínen 

is- rólam fényképfelvétel, illetve hang és videofelvétel készüljön.  

Hozzájárulok – nem járulok hozzá (aláhúzandó) ahhoz, hogy ezeket a felvételeket az intézmény a 

nyilvánosan elérhető honlapjára feltöltse, továbbá az intézmény 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. 

 

Budapest, …….. év ……………. hó ……… nap 

   

 Nyilatkozattevő 

 

   

   Törvényes képviselő aláírása 

Tanúk 1  Tanúk 2 

 

aláírás:    aláírás:   

név:   név:   

lakcím:   lakcím:   

szig,sz:   szig.sz:   

 

 

 
 


