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Intézményi adatkezelési szabályzat 

   

1. Általános rendelkezések   

Jelen szabályzat célja, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően meghatározza a Szeged és 

Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola (székhelye: 6723 Szeged, Csongor tér 1., 

OM azonosítója: 200909 – a továbbiakban: Intézmény – adatkezelésének és -továbbításának 

intézményi rendjét, figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 

43.§ (1) bekezdésének és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 84.§ (2) bekezdésének 

rendelkezéseire. 

Az adatkezelési szabályzat alapjául szolgáló legfontosabb jogszabályok a következők: 

- az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 

27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon 

kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) 

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

törvény (Info tv.) 

- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 

- a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. 

rendelet 

- a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 

- az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 

A jelen szabályzat által nem szabályozott kérdésekben a GDPR és az Info tv. rendelkezései az 

irányadók. 

2. Az adatkezelési szabályzat hatálya 

a) Az adatkezelési szabályzat személyi hatálya 

Az adatkezelési szabályzat személyi hatálya kiterjed az Intézmény valamennyi 

foglalkoztatottjára, tanulójára, továbbá minden olyan természetes személyre, akik az 

Intézménnyel bármely módon kapcsolatba lépnek és ezáltal személyes adataik kezelésére kerül 

sor az Intézmény által (a továbbiakban: érintettek).  

Ideértve különösen, de nem kizárólag: 

- az Intézménybe álláspályázatot benyújtókat, 

- az Intézménnyel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban állókat, függetlenül a jogviszony 

típusától,  

- az Intézménybe tanulói jogviszony létesítése érdekében jelentkezést benyújtó gyermeket, 

tanulót, továbbá a szülőket, illetve törvényes képviselőket, 

- az Intézmény tanulóit, kiskorú tanulók esetén a szülőket, illetve törvényes képviselőket, 

- mindazokat, akik az Intézményt érintően megkötött szerződés alapján személyes adatok 

birtokába jutnak. 

b) Tárgyi hatály 

Jelen szabályzat hatálya kiterjed az adatkezelő Intézmény által folytatott, a természetes 

személyek személyes adatait érintő valamennyi adatkezelésre, függetlenül annak megjelenési 

módjától (akár elektronikus, akár papír alapú). Kiterjed többek között az intézmények által 

vezetett adatbázisokra, nyilvántartásokra, az intézmény honlapjára és Facebook oldalára is. 
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Amennyiben az Intézményben biztonsági célú kamerák alkalmazására kerül sor, a speciálisan 

a kamerarendszer alkalmazásához kapcsolódó részletes adatkezelési szabályokat külön 

szabályzat tartalmazza. 

c) Területi hatály 

Jelen szabályzat alkalmazandó az Intézmény által végzett valamennyi adatkezelési tevékenység 

során, e tevékenységek megvalósítási helyétől függetlenül. 

d)  Időbeli hatály 

Jelen szabályzat 2022. október 1. napján lép hatályba.  

Az adatkezelési szabályzat felülvizsgálata kötelező abban az esetben, ha az adatkezelés 

módjában lényeges változás történik, vagy jogszabály változása indokolja.  

3. Értelmező rendelkezések 

E Szabályzat alkalmazásában: 

1. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet 

vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, 

rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, 

nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és 

megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, 

fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas 

fizikai jellemzők (pl.: ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése, 

2. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi 

aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat 

kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) 

vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja 

(e Szabályzat alapján adatkezelő: az Intézmény), 

3. adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró 

adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége, 

4. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi 

aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelővel kötött 

szerződés vagy más jogi aktus alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján 

kötött szerződést is – az Intézmény megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes 

adatokat kezel, 

5. adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése, 

6. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő 

hozzáférhetővé tétele, 

7. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem 

lehetséges, 

8. adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy 

más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, 

elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy 

az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi, 

9. adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésnek korlátozása 

céljából történő megjelölése útján, 

10. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy 

meghatározott időre történő korlátozása céljából, 

11. azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy 

közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, 

helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, 
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genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy 

vagy több tényező alapján azonosítható, 

12. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a 

bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás 

lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a 

büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, 

valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat, 

13. címzett: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az 

adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz, 

14. érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes 

személy, akinek személyes adatait az Intézmény kezeli, 

15. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson 

alapuló kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát 

félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá 

vonatkozó személyes adatok kezeléséhez, 

16. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet, aki vagy 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 irányuló 

műveleteket végeznek, 

17. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam, 

18. különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz 

a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti 

meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a 

genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus 

adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy 

szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok, 

19. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele, 

20. nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, 

decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, 

amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető, 

21. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) 

vonatkozó bármely információ, 

22. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel a saját helyzetével kapcsolatos okból 

személyes adatának a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló 

kezelését – ideértve a profilalkotást – kifogásolja, 

23. profilalkotás: személyes adat bármely olyan - automatizált módon történő - kezelése, 

amely az érintett személyes jellemzőinek, különösen a munkahelyi teljesítményéhez, 

gazdasági helyzetéhez, egészségi állapotához, személyes preferenciáihoz vagy 

érdeklődéséhez, megbízhatóságához, viselkedéséhez, tartózkodási helyéhez vagy 

mozgásához kapcsolódó jellemzőinek értékelésére, elemzésére vagy előrejelzésére 

irányul. 

4. A személyes adatok kezelésére vonatkozó adatkezelés alapelvei 

Az adatkezelésre vonatkozó alábbiakban felsorolt alapelveket az Intézmény valamennyi 

feladatának ellátása során szem előtt tartja és az abban foglaltaknak megfelelően jár el: 

a) Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság (GDPR 5. cikk (1) bekezdés a) pont) 

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

átlátható módon, azaz olyan módon kell végezni, hogy az érintett az adatai sorsát követni tudja. 

b) Célhoz kötöttség (GDPR 5. cikk (1) bekezdés b) pont) 

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

azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; nem minősül az eredeti 
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céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi 

kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés. 

Az adatkezelésnek a folyamat minden szakaszában, illetve minden adatkezelési műveletet 

tekintve meg kell felelnie az adatkezelési célnak. 

c) Adattakarékosság (GDPR 5. cikk (1) bekezdés c) pont) 

A személyes adatok kezelése során az adatkezelés céljai megvalósulásához szükséges és arra 

alkalmas személyes adatok kezelhetők. Ha az adatkezelési cél személyes adatok kezelése 

nélkül is megvalósítható, arra kell törekedni, hogy személyes adatok kezelésére ne kerüljön sor. 

d) Pontosság (GDPR 5. cikk (1) bekezdés d) pont) 

A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek is kell lenniük. A pontatlan 

személyes adatokat haladéktalanul törölni vagy helyesbíteni kell. 

e) Korlátozott tárolhatóság (GDPR 5. cikk (1) bekezdés e) pont) 

A személyes adatok csak a kezelésük céljainak megvalósulásához szükséges mértékben és a cél 

eléréséhez szükséges ideig kezelhetők.  

A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, 

amennyiben a személyes adatok kezelésére a közérdekű archiválás céljából, tudományos és 

történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor. 

f) Integritás és bizalmas jelleg (GDPR 5. cikk (1) bekezdés f) pont) 

A kezelt személyes adatok biztonságát a megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel 

biztosítani kell, azokat védeni kell a jogellenes vagy jogosulatlan kezeléstől, véletlen 

elvesztéstől, megsemmisítéstől vagy károsodástól. 

g) Elszámoltathatóság (GDPR 5. cikk (2) bekezdés) 

Az elszámoltathatóság elve általános elvárás az összes fenti adatvédelmi alapelv, garancia 

érvényesülése érdekében. Az adatkezelő felelős a személyes adatok kezelésére vonatkozó fent 

felsorolt alapelveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés 

igazolására. 

5. Az adatkezelés jogszerűsége  

a)  Az adatkezelés jogalapja (GDPR 6. cikk 1. bekezdés) 

A személyes adatok kezelése akkor és annyiban jogszerű, amennyiben az adatkezelés 

tekintetében legalább az alábbi jogalapok egyike fennáll: 

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

alapuló egyértelmű akaratnyilvánítása, amellyel az érintett hozzájáruló nyilatkozat vagy 

a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet formájában jelzi, hogy 

hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több célból történő kezeléséhez. 

- szerződéses viszonyon alapuló adatkezelés: 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 adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése: az adatkezelés uniós vagy 

tagállami jogszabály rendelkezései alapján szükséges. Az adatkezelésre az adott 

jogszabály rendelkezései az irányadók. 

- az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme: az 

érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt 

szükséges az adatkezelés. Csak kisegítő jogalap, akkor alkalmazható, ha az érintett 

hozzájárulásának beszerzése nem lehetséges. 

- közérdekű feladat ellátása vagy közhatalom gyakorlása: az adatkezelés közérdekű vagy 

az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett 

feladat végrehajtásához szükséges. Az adatkezelés jogszabály rendelkezései alapján 
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szükséges, továbbá az adatkezelésnek szükségesnek kell lennie az adatkezelő közérdekű 

vagy közhatalmi jogosítványának gyakorlása keretében végzett feladatának 

végrehajtásához. 

- az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek védelme: az adatkezelés az adatkezelő 

vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen 

érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai 

és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha 

az érintett gyermek. E jogalap esetében érdekmérlegelési teszttel kell alátámasztani és 

dokumentálni, hogy az érintett jogainak korlátozása az adatkezelés során szükséges és 

arányos-e. 

b) Különleges személyes adatok kezelése (GDPR 9. cikk (1)-(2) bekezdése) 

Különleges személyes adatok továbbá a fentieken túlmenően akkor kezelhetők, ha az alábbi 

feltételek egyike teljesül: 

- az érintett kifejezett hozzájárulását adta az említett személyes adatok egy vagy több 

konkrét célból történő kezeléséhez, kivéve, ha az uniós vagy tagállami jog ezt kizárja, 

vagy 

- az adatkezelés az Intézménynek vagy az érintettnek a foglalkoztatást, valamint a 

szociális biztonságot és szociális védelmet szabályozó jogi előírásokból fakadó 

kötelezettségei teljesítése és konkrét jogai gyakorlása érdekében szükséges, ha az 

érintett alapvető jogait és érdekeit védő megfelelő garanciákról is rendelkező uniós vagy 

tagállami jog, illetve a tagállami jog szerinti kollektív szerződés ezt lehetővé teszi, vagy  

- az adatkezelés az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek 

védelméhez szükséges, ha az érintett fizikai vagy jogi cselekvőképtelensége folytán 

nem képes a hozzájárulását megadni, vagy 

- az adatkezelés olyan személyes adatokra vonatkozik, amelyeket az érintett kifejezetten 

nyilvánosságra hozott, vagy  

- az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez 

szükséges, vagy 

- az adatkezelés jelentős közérdek miatt szükséges, uniós jog vagy tagállami jog alapján, 

amely arányos az elérni kívánt céllal, tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez 

való jog lényeges tartalmát, és az érintett alapvető jogainak és érdekeinek biztosítására 

megfelelő és konkrét intézkedéseket ír elő, vagy 

- az adatkezelés megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a 

munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, 

egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy 

szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében szükséges, uniós vagy 

tagállami jog alapján vagy olyan egészségügyi szakemberrel kötött szerződés 

értelmében, aki szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, vagy  

- az adatkezelés a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási 

célból vagy statisztikai célból szükséges olyan uniós vagy tagállami jog alapján, amely 

arányos az elérni kívánt céllal, tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez való 

jog lényeges tartalmát, és az érintett alapvető jogainak és érdekeinek biztosítására 

megfelelő és konkrét intézkedéseket ír elő. 

6. Az érintettet megillető jogok 

a)  A tájékoztatáshoz való jog (GDPR 13-14. cikk) 

Az érintett részére a személyes adatai kezelésére vonatkozó, a jogszabályban meghatározott 

tartalmú információt és tájékoztatást rendelkezésre kell bocsátani díjmentesen, tömör, átlátható, 
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érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően, különösen a 

gyermekeknek címzett bármely információ esetében.  

Az információkat írásban vagy más megfelelő módon - ideértve adott esetben az elektronikus 

utat is - kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, az elszámoltathatóság 

alapelvére tekintettel azonban a tájékoztatás megtörténtét megfelelően dokumentálni kell.  

A tájékoztatást a GDPR 13-14. cikkében meghatározott, valamint az Info tv. 17.§-nak 

rendelkezései szerinti tartalommal és időpontban kell teljesíteni az érintett felé. Az adatkezelési 

tájékoztatót az érintett részére át kell adni, vagy más módon rendelkezésére bocsátani, oly 

módon, hogy annak megtörténte kellően dokumentált és esetleges ellenőrzés során bizonyítható 

legyen, figyelemmel az elszámoltathatóság elvére. 

Az Intézmény az adatkezelési tájékoztatókat az érintettek rendelkezésére bocsátja, és ennek 

megtörténtét megfelelően dokumentálja, valamint a honlapján is közzéteszi. 

b)  A hozzáférési jog (GDPR 15. cikk) 

Az érintett jogosult arra, hogy az Intézménytől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy a kezelt 

személyes adatokhoz és az azzal kapcsolatosan a jogszabályban meghatározottak szerinti 

lényeges információkhoz hozzáférést kapjon. Az Intézmény az adatkezelés tárgyát képező 

személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az első másolat ingyenes, az 

érintett által kért további másolatokért az Intézmény az adminisztratív költségeken alapuló, 

észszerű mértékű díjat számíthat fel. 

A hozzáférési jog teljesítése nem sértheti mások jogait, ezért a másolaton a más személyekre 

vonatkozó személyes adatokat felismerhetetlenné kell tenni.  

c)  A helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk) 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Intézmény indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse 

a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett 

jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat 

útján történő - kiegészítését. 

d)  A törléshez való jog, „az elfeledtetéshez való jog” (GDPR 17. cikk) 

Az érintett kezdeményezheti személyes adatainak az Intézmény általi törlését, amennyiben: 

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amely célból 

azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; 

- az érintett a visszavonás jogával élt az általa megadott adatok tekintetében 

és az adatkezelésnek a hozzájáruláson kívül nincs más jogalapja; 

- az érintett a tiltakozás jogával élt az adott adatok tekintetében és nincs 

elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az adatkezelés 

közvetlen üzletszerzés érdekében történik; 

- az adatok kezelése jogellenes; 

- az adatokat valamely magyar vagy uniós jogszabály előírásának 

teljesítéséhez törölni szükséges; 

- a személyes adatok gyűjtése az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások kínálásával kapcsolatban történt. 

Ilyen esetben az Intézmény megvizsgálja a kérelmet, és amennyiben az adatok törlése 

lehetséges, nemcsak saját nyilvántartásaiban törli az érintett adatait, hanem arról tájékoztat 

minden olyan címzettet, akikkel az adatokat közölte, feltéve, ha ez nem lehetetlen vagy nem 

igényel aránytalan erőfeszítést.  

Az adatok törlése nem lehetséges, amennyiben az adatkezelés szükséges:  
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- a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós 

vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése érdekében;  

- közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; 

- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

Ha az érintett kéri valamely, az Intézmény által korábban nyilvánosságra hozott személyes 

adatának törlését, az adatkezelő köteles észszerű lépéseket tenni azért, hogy a törlés 

kezdeményezéséről az ilyen információkat átvevő adatkezelőket tájékoztassa. A törlési 

kötelezettség a személyes adatokra mutató linkek, a személyes adatok másolatának, illetve 

másodpéldányának törlésére is kiterjed. 

e)  Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk) 

Az érintett jogosult adatainak korlátozott kezelését kérni az Intézménytől, amennyiben: 

- vitatja a személyes adatok pontosságát, ilyenkor a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amíg az intézmény az adatokat ellenőrzi; 

- az adatok kezelése jogellenes, vagy az adatkezelés célja már megszűnt, 

azonban az érintett valamely okból ellenzi az adatok törlését; 

- az Intézménynek már nincs szüksége az adatokra, de azokra az érintettnek 

valamely jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez 

szüksége van; 

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ilyenkor a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az 

intézmény jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos 

indokaival szemben. 

Ebben az esetben adatai zárolásra kerülnek, az intézmény az érintett adatait kizárólag tárolja, 

egyéb adatkezelési műveletet (pl.: rendszerezés, továbbítás) csak abban az esetben végezhet, 

ha 

- az érintett ahhoz hozzájárult, vagy 

- az érintett adatok felhasználására jogi igény előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez, védelméhez, vagy  

- az adatok kezelése mások jogainak védelméhez illetve  

- uniós/tagállami közérdekből szükséges.  

A kérést az Intézmény továbbítja minden olyan címzett részére, akikkel az adatokat közölte, 

feltéve, ha ez nem lehetetlen vagy nem igényel aránytalan erőfeszítést.  

f)  Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 

Ha az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy valamely szerződés teljesítése, és az 

adatkezelés automatizált módon történik, az érintett jogosult arra, hogy a rávonatkozó, az általa 

az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatairól tagolt, széles körben használt, 

géppel olvasható formátumban másolatot kapjon. Jogosult továbbá arra, hogy ezeket az 

adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, vagy kérje az Intézményt, hogy az adatokat a 

másik adatkezelő részére továbbítsa, amennyiben az technikailag megoldható. 

Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az 

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges. 

g)  A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk) 

Az érintett tiltakozhat személyes adatainak folyamatban lévő kezelése ellen és annak a 

továbbiakban történő megszüntetését kérheti, ha az adatkezelés az Intézmény vagy egy 

harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához 

szükséges, vagy az adatkezelés közérdekű. Ilyen esetben az Intézmény megvizsgálja kérelmét 
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és megszünteti az adatok további kezelését, kivéve, ha az Intézmény igazolja, hogy az 

adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az 

érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy az adatok jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

h)  Visszavonáshoz való jog (GDPR 7. cikk) 

Ha az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, az érintett jogosult arra, hogy a 

hozzájárulását bármikor visszavonja. A visszavonás azonban nem érinti a hozzájáruláson 

alapuló, a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását 

ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint a hozzájárulás megadását. 

7. Jogorvoslati jog és az érintetti jogok gyakorlásának módja 

Ha az érintett a személyes adataival összefüggésben kérelmet kíván benyújtani, vagy úgy ítéli 

meg, hogy az Intézmény adatkezelési tevékenysége során megsértette a jogait, és panasszal 

kíván élni, elsősorban az intézmény vezetőjéhez fordulhat kérelmével, panaszával. Az 

érintettnek joga van a fenntartó Szegedi Tankerületi Központhoz (levelezési cím: 6726 Szeged, 

Bal fasor 27-21., elektronikus címe: szeged@kk.gov.hu, honlapja: http://kk.gov.hu/szeged) is 

kérelemmel, panasszal fordulni.  

A kérelmet, illetve panaszt az Intézmény, illetve a Tankerületi Központ annak beérkezésétől 

számított lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 1 hónapon belül elbírálja, és a megtett 

intézkedésekről az érintettet tájékoztatja. A határidő egy alkalommal, legfeljebb 2 hónap 

időtartamra hosszabbítható meg, ha a kérelem összetettsége vagy a kérelmek száma indokolja. 

Ha a kérelmét az érintett elektronikus úton nyújtotta be, a tájékoztatást lehetőség szerint 

elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett máshogy kéri. 

Az érintettnek joga van továbbá arra, hogy bírósághoz forduljon, ha álláspontja szerint a 

személyes adatainak a nem a jogszabálynak megfelelő kezelésével megsértették jogait. A per 

elbírálása törvényszéki hatáskörbe tartozik. A per az érintett választása szerint a Szegedi 

Törvényszéken, vagy az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is 

megindítható. 

Az érintettnek joga van továbbá panaszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 

1363 Budapest, Pf. 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://www.naih.hu) felé, 

amennyiben az érintett megítélése szerint személyes adatainak kezelése sérti a hatályos 

jogszabályi rendelkezéseket. 

8. Adatvédelmi tisztviselő 

Az Intézmény, mint közfeladatot ellátó szerv, adatvédelmi tisztviselő kijelölésére köteles. Az 

adatvédelmi tisztviselői feladatokat az intézményben a Szegedi Tankerületi Központ 

adatvédelmi tisztviselője látja el, e-mailes elérhetősége: szeged.adatvedelem@kk.gov.hu. 

Az adatvédelmi tisztviselő feladatai: 

- tájékoztatás nyújtása és tanácsadás az adatvédelemmel összefüggő jogszabályi 

előírásokkal kapcsolatban, 

- a személyes adatok kezelésére vonatkozó előírásoknak történő megfelelés ellenőrzése, 

- oktatás tartása az adatvédelmi ismeretek bővítése céljából, 

- az érintetti jogok gyakorlásának elősegítése, melynek során közreműködik az érintettek 

személyes adatkezelésre vonatkozó panaszainak kivizsgálásában és kezdeményezi a 

tankerületi igazgatónál, illetve az adatfeldolgozónál a panasz orvoslásához szükséges 

intézkedések megtételét, 

- az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos, jogszabályban és belső szabályzatban 

meghatározott feladatok elvégzése, 

- adatvédelemmel kapcsolatos nyilvántartások vezetése. 

mailto:szeged@kk.gov.hu
http://kk.gov.hu/szeged
http://www.naih.hu/
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9. Az adatkezelés intézményi rendje 

a)  Általános rendelkezések 

Az Intézményben az adatok kezelésére az intézményvezető, az intézményvezető-helyettes vagy 

más intézményi dolgozó jogosult. Az adatkezelésre irányuló feladatokat a munkaköri leírásban 

vagy egyéb, a feladat ellátására irányuló meghatalmazásban kell meghatározni.  Valamennyi, 

az adatokhoz hozzáférő dolgozó az adatokat kizárólag a feladatai ellátása körében és céljából 

kezelheti. 

A nem szabályozott területeken az adatkezeléssel kapcsolatos feladatokat az intézmény 

vezetője személyesen vagy - utasítási jogkörét alkalmazva – más által, de saját felelősségére 

látja el. 

Az Intézmény minden dolgozójának kötelessége az adatkezelés jogszabályokban és az e 

szabályzatban meghatározott rendjének betartása, ennek betartásáért munkajogi, polgári és 

büntetőjogi felelősséggel tartozik. Az adatok kezelésére jogosult személyek kötelesek az 

adatokat bizalmasan és biztonságosan kezelni, jogosultsággal nem rendelkező személlyel vagy 

személyekkel nem oszthatók meg személyes adatok semmilyen módon, sem az Intézményen 

belül, sem azon kívül. 

A személyes adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 

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

megsemmisülés és sérülés ellen. A papíron nyilvántartott adatok esetében gondoskodni kell 

annak zárható szekrényben vagy zárható irodában történő elhelyezéséről. Elektronikusan 

nyilvántartott adatok esetében gondoskodni kell az adatok megfelelő védelméről a jogosulatlan 

megismerés ellen (pl. jelszavas védelemmel), a jogosulatlan törlés, megsemmisítés ellen (pl. 

biztonsági másolat készítésével). 

Az Intézmény adatkezelést végző dolgozója köteles rendszeresen felülvizsgálni és aktualizálni 

a rendelkezésekre álló adatokat, annak érdekében, hogy személyes adatot szükségtelenül ne 

tároljanak, illetve kezeljenek. A már szükségtelenné váló adatok törlése az adatkezelést végző 

dolgozó felelőssége. 

Az Intézménybe érkező, illetve az intézményben keletkező iratokat a közfeladatot ellátó 

szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak és az Intézmény iratkezelési 

szabályzatában meghatározottaknak megfelelően iktatják, és az iktatott iratok között a 

mindenkor hatályos irattári tervben meghatározott selejtezési időig vagy levéltárba adásáig 

kezelik. Az adat Intézmény általi kezelése megszűnik a maradandó értékű irat levéltárba 

adásával, vagy a szabályszerűen lefolytatott selejtezési eljárást követően az irat 

megsemmisítésével.  

Amennyiben a dolgozónak az adatok kezelésével kapcsolatban utasításra van szüksége, vagy 

ha az adatkezeléssel kapcsolatban bármely incidens bekövetkeztét vagy annak gyanúját észleli, 

haladéktalanul köteles az intézményvezetőhöz vagy az intézményvezető-helyetteshez fordulni. 

b) Az adatkezeléssel kapcsolatos feladatok és felelősök meghatározása 

Intézményvezető feladatai: 

- az Intézmény adatkezelési rendszerének kialakítása, irányítása és működtetése, melynek 

keretében teljes felelősséget visel a személyes adatok kezelésére vonatkozó 

jogszabályok betartásáért, 

- az egyes adatkezelési jogosultságok meghatározása a munkaköri leírásokban, 

- az adatvédelmi előírások, valamint a kapcsolódó belső szabályzatok betartásának 

ellenőrzése, intézkedések megtétele az esetleges hiányosságok megszüntetése iránt, 

- közreműködés az adatkezelési nyilvántartás, az adatvédelmi incidensek 

nyilvántartásának vezetésében, naprakészen tartásában a Tankerületi Központ 

adatvédelmi tisztviselőjével együttműködve, 

- az érintetti jogok érvényesítésének elősegítése, 
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- adatvédelmi incidensek kezelése, együttműködve a Tankerületi Központ adatvédelmi 

tisztviselőjével és a Tankerületi Központ elektronikus információs rendszereinek 

védelmével és biztonságával kapcsolatos feladatokat ellátó információbiztonsági 

felelőssel 

- adatok továbbítása a 10. fejezetben nem részletezett esetekben. 

Intézményvezető-helyettesek feladatai: 

- tantárgyfelosztások elkészítése 

- felvételi eljárás megszervezése 

- adatok továbbítása a 10. fejezetben meghatározottak szerint. 

Iskolatitkár feladatai: 

- tanulók adatainak felvétele 

- beírási napló vezetése 

- intézményi alkalmazottak adatainak felvétele, nyilvántartása 

- bejövő és kimenő küldeményekkel kapcsolatos ügyintézés 

- iktatással kapcsolatos feladatok ellátása 

- külső partnerekkel történő kapcsolattartásban közreműködés, elérhetőségek 

adatbázisának kezelése 

- adatok továbbítása a 10. fejezetben meghatározottak szerint. 

Osztályfőnökök feladatai: 

- osztálynapló vezetése 

- bizonyítványok vezetése 

- kapcsolattartás a szülőkkel, törvényes képviselőkkel 

- adatok továbbítása a 10. fejezetben meghatározottak szerint. 

Pedagógusok feladatai: 

- csoportnapló, foglalkozási napló vezetése a megtartott foglalkozások vonatkozásában 

- osztálynapló vezetése a tanított tárgyakat illetően 

- kapcsolattartás a szülőkkel, törvényes képviselőkkel 

Rendszergazda feladatai: 

- e-mail címek, hozzáférési jogosultságok kiosztása  

- intézményi Facebook-oldal, intézményi honlap adminisztrációs feladatainak ellátása 

- javaslattétel az adatbiztonsághoz szükséges megfelelő technikai és szervezési 

intézkedések megtételére az intézményvezető felé 

c) Az intézményi dolgozókkal kapcsolatos személyügyi iratok kezelése 

Személyügyi iratok az Intézmény dolgozóinak munkavégzésre irányuló jogviszonyával 

összefüggő jogokat és kötelezettségeket érintő, vagy az azzal kapcsolatos tájékoztatást 

tartalmazó iratok, függetlenül attól, hogy azok milyen formában keletkeztek, illetve milyen 

formában tartják azokat nyilván (papír alapon vagy elektronikusan). 

A személyügyi iratokba a betekintési jogosultság a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény (Kjt.) 83/D.§-ban meghatározottak szerint biztosítható.  

Az Intézmény a dolgozói adatokat 5 évig kezeli, kivéve, ha jogszabály az adatkezelésre más 

határidőt nem állapít meg. 

Álláspályázatok, önéletrajzok megőrzése csak abban az esetben lehetséges, ha a pályázó 

alkalmazásra került. Legfeljebb 6 hónapra meg követően csak abban az esetben lehetséges 

legfeljebb 6 hónap időtartamra, amennyiben a pályázó írásban hozzájárulását adta, a pályázat 

és a kapcsolódó iratok 6 hónapig megőrizhetők, ezt követően, vagy hozzájárulás hiányában 

meg kell semmisíteni. Erről a pályázókat megfelelően tájékoztatni kell. 
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d)  A tanulókkal kapcsolatos adatok kezelése 

Az Intézmény az Nkt-ban és a kapcsolódó rendeletekben rögzített feladatok ellátása céljából 

kezeli a vele jogviszonyban álló tanulók és szülők törvényben meghatározott személyes adatait, 

a jogszabályi rendelkezésekben részletezettek szerint. 

Az Intézmény a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben előírt tanügyi nyilvántartásokban tartja 

nyilván a tanulói adatokat, melyek vezetése az intézményvezető által kijelölt dolgozók feladata. 

A nyilvántartások vezetésével megbízott dolgozókon túl a nyilvántartásba való betekintésre 

jogosult személyek az intézményvezető, intézményvezető-helyettes, a fenntartói ellenőrzést 

végző személyek, a külső ellenőrzésre jogosultak, amennyiben ellenőrzési jogosultságukat 

megfelelően igazolták. 

Az Intézmény a nyilvántartott tanulói adatokat főszabály szerint 10 évig kezeli, kivéve, ha 

jogszabály az adatkezelésre egyéb határidőt nem állapít meg. 

e) Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján 

A jogszabályi felhatalmazás nélküli adatkezelések alapvetően az érintett hozzájárulása alapján 

történhetnek. Az érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor a fényképek, videofelvételek 

készítésére, kezelésére, közzétételére az intézmény honlapján, Facebook oldalán, vagy a 

jogszabály által előírt további kapcsolattartási adatok kezelésére (pl.: tanuló, szülő e-mail 

címe).  

A hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat minta elkészítésénél 

konkrétan meg kell jelölni minden adatkezelési, adattovábbítási tevékenységet, melyhez külön-

külön biztosítani kell annak lehetőségét, hogy a nyilatkozó dönthessen az adatkezeléshez 

történő hozzájárulás megadásáról vagy elutasításáról. A hozzájárulásnak önkéntesnek kell 

lennie, azaz lehetőséget kell adni arra, hogy az érintett, illetve törvényes képviselője ne járuljon 

hozzá az adatkezeléshez (pl.: a fénykép közzétételéhez a honlapon). A nyilatkozat megtételét 

megelőzően megfelelő tájékoztatást kell adni az adatkezeléssel kapcsolatos legfontosabb 

információkról. 

10. Az adattovábbítás intézményi rendje 

A tanulók és dolgozók személyes adatait az e szabályzatban meghatározott személyek az itt 

meghatározott módon továbbíthatják. A személyi adatok más által vagy más módon történő 

továbbítása tilos. Ha az adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján 

történik, a személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében az adatkezelőnek és 

az adat továbbítójának külön védelmi intézkedéseket (ellenőrzés, jelszavas védelem, az 

elküldés után a hálózatról való törlés, stb.) kell tennie. 

Az Intézmény a kezelt személyes adatot csak akkor továbbíthatja más szervhez, ha azt 

jogszabály előírja, vagy ha az érintett ehhez írásban hozzájárult. Ha a személyes adat felvételére 

az érintett hozzájárulásával került sor, az Intézmény a felvett adatokat törvény eltérő 

rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy az Intézmény 

vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a 

személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön 

hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is 

továbbíthatja. 

Az adattovábbítást megelőzően meg kell vizsgálni a továbbítandó személyes adatok 

pontosságát, teljességét és naprakészségét. Amennyiben ennek során megállapítják, hogy a 

továbbítandó adatok pontatlanok, hiányosak vagy már nem naprakészek, azok kizárólag abban 

az esetben továbbíthatók, ha ez az adattovábbítás céljának megvalósulásához elengedhetetlenül 

szükséges, és az adattovábbítással egyidejűleg tájékoztatják a címzettet az adatok 

pontosságával, teljességével és naprakészségével összefüggésben rendelkezésére álló 

információkról. 
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a) Az intézményi alkalmazottak adatainak továbbítása   

Az Nkt. 41.§ (5) bekezdése szerint az intézmény alkalmazottainak és az óraadó tanároknak az 

adatai a személyes adatok védelmére vonatkozó célhoz kötöttség megtartásával - 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 

továbbíthatók. 

Az Nkt. 41.§ (6) bekezdése szerint továbbá a pedagógusigazolványra jogosultak esetében a 

pedagógusigazolvány kiállításához szükséges valamennyi adat a pedagógusigazolvány 

elkészítésében közreműködők részére továbbítható. 

A foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat elvégzése céljából szükséges adatok a 

foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátására szerződéssel rendelkező foglalkozás-

egészségügyi szakorvos részére továbbításra kerülnek. 

Tűz-és munkavédelmi oktatás elvégzése céljából a munkatárs neve, szervezeti egysége 

továbbításra kerül a tűz-és munkavédelmi oktatás megtartására szerződéssel rendelkező 

vállalkozó részére. 

A közalkalmazott áthelyezése esetén adatai az áthelyezési megállapodásban foglaltak szerint, 

valamint személyi anyagának továbbításával az abban található személyes adatok is 

továbbításra kerülnek. 

A Magyar Államkincstár által megküldött, a szakszervezeti tagdíj levonásával kapcsolatos 

adatok a tagdíjfizetéssel érintett szakszervezet részére megküldésre kerülnek. 

Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvényben meghatározott adatok az 

Oktatási Hivatal (székhelye: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14.) által üzemeltetett oktatási 

nyilvántartási szakrendszerekbe kötelezően továbbításra kerülnek. 

Adatok átadására kerül sor a Magyar Államkincstár (székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.), mint 

adatfeldolgozó részére, a központosított illetményszámfejtési feladatok ellátására tekintettel, 

jogszabályi rendelkezések alapján. 

Adatok átadására kerülhet sor a Klebelsberg Központ (székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-

Zsilinszky út 42-46.), mint középirányító szerv részére, a középirányítói feladatainak 

gyakorlása céljából, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint irányító szerv 

részére. 

Adatok kerülnek átadásra az eKRÉTA Informatika Zrt. mint adatfeldolgozó részére a KRÉTA 

rendszer és a KRÉTA rendszerhez tartozó egyes kiemelt modulok (Gazdálkodási, 

Humánerőforrási, Pénzügyi modulok) működtetésére tekintettel. 

Adattovábbításra a köznevelési intézmény vezetője és az intézményvezető-helyettes vagy más 

intézményi alkalmazott jogosult, a munkaköri leírásában foglaltak szerint vagy az 

intézményvezető által adott meghatalmazás keretei között.  

Az Intézményben a dolgozói adatok továbbítására a következő személyek jogosultak: 

- A fenntartó részére: 

- Az oktatási nyilvántartási szakrendszerek részére: 

- A foglalkozás-egészségügyi szakorvos részére: 

- a bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, a bírósági végrehajtónak, közigazgatási 

szervnek: 

- a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosult szervnek: 

- a pedagógusigazolvány kiállítására jogosult szervnek: 

- a közalkalmazott áthelyezése esetén személyi anyaga és az abban foglalt adatok a fogadó 

intézmény részére: 
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b) A tanulók adatainak továbbítása   

Az intézmény csak azokat a tanulói adatokat továbbítja, amelyeket jogszabály rendel el. Az 

adatok továbbíthatóságára vonatkozó rendelkezéseket az Nkt. 41.§ (7) – (8) bekezdése rögzíti. 

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, törvényes képviselőjével minden, a gyermekével 

összefüggő adat közölhető, kivéve, ha az adat közlése súlyosan sértené a gyermek, tanuló testi, 

értelmi vagy erkölcsi fejlődését. 

A tanulók adatai az alábbiak szerint továbbíthatók:   

Adattovábbítás 

címzettje 

Továbbított adatok köre, 

az adattovábbítás célja 

Jogszabályi 

alapja 

Adattovábbításra 

jogosultak 

A fenntartó, bíróság, 

rendőrség, ügyészség, 

települési 

önkormányzat 

jegyzője, 

közigazgatási szerv, 

nemzetbiztonsági 

szolgálat  

a tanuló 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, egyéni 

munkarendje, 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  

Nkt. 41.§ (7) 

bekezdés a) 

pontja 

 

intézményvezető, 

tagintézmény-

vezetők 

A felvétellel, 

átvétellel érintett 

iskola, felsőoktatási 

intézmény 

 

a felvétellel, átvétellel 

kapcsolatos adatok  

Nkt. 41.§ (7) 

bekezdés b) 

pontja 

 

intézményvezető, 

tagintézmény-

vezetők 
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Adattovábbítás 

címzettje 

Továbbított adatok köre, 

az adattovábbítás célja 

Jogszabályi 

alapja 

Adattovábbításra 

jogosultak 

Az egészségügyi, 

iskola-egészségügyi 

feladatot ellátó 

intézmény 

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, illetve a 

tanuló fizikai állapotára és 

edzettségére vonatkozó 

adatok az egészségi 

állapotának megállapítása 

céljából 

Nkt. 41.§ (7) 

bekezdés c) 

pontja 

 

intézményvezető, 

tagintézmény-

vezetők 

Családvédelemmel, 

gyermek-és 

ifjúságvédelemmel 

foglalkozó szervezet, 

intézmény  

a neve, születési helye és 

ideje, társadalombiztosítási 

azonosító jele, 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 a 

veszélyeztetettségének 

megelőzése, feltárása, 

megszüntetése céljából 

Nkt. 41.§ (7) 

bekezdés d) 

pontja 

 

intézményvezető, 

tagintézmény-

vezetők 

Fenntartó  az igényjogosultság 

elbírálásához és igazolásához 

szükséges tanulói adatok az 

igénybe vehető állami 

támogatás igénylése céljából, 

Nkt. 41.§ (7) 

bekezdés e) 

pontja 

 

intézményvezető, 

tagintézmény-

vezetők 

A bizonyítványokat 

nyilvántartó 

szervezet, továbbá a 

nyilvántartó 

szervezettől a 

felsőfokú felvételi 

kérelmeket 

nyilvántartó szervezet 

a tanuló állami vizsgája 

alapján kiadott 

bizonyítványainak adatai a 

bizonyítványok 

nyilvántartása céljából 

Nkt. 41.§ (7) 

bekezdés g) 

pontja 

 

intézményvezető, 

tagintézmény-

vezetők 
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Adattovábbítás 

címzettje 

Továbbított adatok köre, 

az adattovábbítás célja 

Jogszabályi 

alapja 

Adattovábbításra 

jogosultak 

Adattovábbítás a 

pedagógiai 

szakszolgálat, a 

nevelési-oktatási 

intézmények és az 

egészségügyi 

szakellátó között 

 

a tanuló sajátos nevelési 

igényére, beilleszkedési, 

tanulási, magatartási 

nehézségére, tartós 

gyógykezelésére vonatkozó 

adatai, speciális köznevelési 

ellátásához elengedhetetlenül 

szükséges szakorvosi, 

iskolaorvosi diagnózisának 

adatai 

Nkt. 41.§ (8) 

bekezdés a) 

pontja 

 

intézményvezető, 

tagintézmény-

vezetők 

Pedagógiai 

szakszolgálat 

intézményei az iskola 

esetében, pedagógiai 

szakszolgálat 

intézményei esetében 

az iskola, valamint a 

szülő 

a tanuló óvodai fejlődésével, 

valamint az iskolába lépéshez 

szükséges fejlettségével 

kapcsolatos adatai 

Nkt. 41.§ (8) 

bekezdés b) 

pontja 

 

intézményvezető, 

tagintézmény-

vezetők 

A tanuló osztálya, a 

nevelőtestület, a 

szülő, iskolaváltás 

esetén az új iskola, a 

szakmai ellenőrzés 

végzője 

a tanuló magatartása, 

szorgalma és tudása 

értékelésével kapcsolatos 

adatai 

Nkt. 41.§ (8) 

bekezdés c) 

pontja 

 

intézményvezető, 

tagintézmény-

vezetők 

Az Oktatási Hivatal, a 

diákigazolvány 

elkészítésében 

közreműködők 

részére 

a tanuló diákigazolvány 

kiállításához szükséges 

valamennyi adata 

Nkt. 41.§ (8) 

bekezdés d) 

pontja 

intézményvezető, 

tagintézmény-

vezetők 

11. Adattovábbítás külföldre 

Az EGT-államba1 irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén 

belüli adattovábbításra kerülne sor. 

Személyes adat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására 

akkor kerülhet sor, ha teljesülnek a GDPR V. fejezetében foglalt előírások. Az ilyen 

adattovábbításról az érintettet megfelelően tájékoztatni kell.  

12. Adatvédelmi incidens 

Az adatvédelmi incidens fogalmát a 3. bekezdés 8. pontja határozza meg. Adatvédelmi 

incidenst jelent többek között a személyes adatokat tartozó irat vagy elektronikus adathordozó 

elvesztése, személyes adatokat tartalmazó e-mail téves címre történő továbbítása, illetéktelen 

személy iratokhoz való hozzáférése, iratok illetéktelen másolása, továbbítása, felhasználása, 

nyilvánosságra hozatala, honlap feltörése, személyes adatot kezelő informatikai rendszer 

elérhetetlenné válása.  

Ilyen esemény bekövetkezése esetén az Intézménynek haladéktalanul értesítenie kell a 

Tankerületi Központ igazgatóját, az adatvédelmi tisztviselőt, valamint az információbiztonsági 

felelőst, megjelölve az incidens valamennyi ismert részletét.  

Adatvédelmi incidens gyanúja esetén az intézményvezető, az adatvédelmi tisztviselő, az 

információbiztonsági felelős, valamint az eset körülményeitől függően más személyek 

                                                 
1 Az EU tagállamai, továbbá Izland, Norvégia, Liechtenstein 
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részvételével incidenskezelési csoport alakul. Az incidenskezelési csoport feladata annak 

megállapítása, hogy történt-e adatvédelmi incidens, vizsgálatot folytatnak le az incidens 

bekövetkezésének körülményei, típusa, oka, következményei vonatkozásában, és objektív 

értékelés alapján mérlegelik, hogy az incidens kockázattal jár-e a természetes személyek jogaira 

és szabadságaira nézve; továbbá javaslatot tesznek a kockázatok csökkentése érdekében 

megvalósítandó intézkedésekre. 

Ha megállapításra kerül, hogy az incidens kockázattal jár a természetes személyek jogaira és 

szabadságaira nézve, úgy az Intézmény és az adatvédelmi tisztviselő útján indokolatlan 

késedelem nélkül, de legkésőbb az adatvédelmi incidensről való tudomásszerzéstől számított 

72 órán belül az incidenst bejelenti a Hatóságnak, a Hatóság hivatalos oldalán található 

Adatvédelmi Incidensbejelentő Rendszer használatával.  

Amennyiben megállapításra kerül, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas 

kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az érintetteket 

tájékoztatni kell az adatvédelmi incidensről, annak valószínűsíthető következményeiről, illetve 

az incidens orvoslására tett vagy megtételre kerülő intézkedésekről.  

Amennyiben megállapításra kerül, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár 

kockázattal az egyének jogaira és szabadságára nézve, az adatvédelmi incidens hatósági 

bejelentése mellőzendő, az incidenst az adatvédelmi tisztviselő által vezetett nyilvántartásban 

azonban rögzíteni kell. 

Az Intézménynek az információbiztonsági felelős és az adatvédelmi tisztviselő segítségével 

haladéktalanul gondoskodnia kell az adatvédelmi incidens elhárításáról, a biztonságos 

adatkezelés helyreállításáról. 

13. Záró rendelkezések 

a) Az adatkezelési szabályzat elfogadására vonatkozó rendelkezések 

Az Nkt. 43. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint, a köznevelési intézmény iratkezelési 

szabályzatában, ha ilyen készítése nem kötelező, a köznevelési intézmény SZMSZ-ének 

mellékleteként kiadott adatkezelési szabályzatban kell meghatározni az adatkezelés és -

továbbítás intézményi rendjét.  

Az adatkezelési szabályzat elkészítésénél, módosításánál a szülői szervezetet és az iskolai, 

kollégiumi diákönkormányzatot véleményezési jog illeti meg. 

b) Nyilvánosság 

Jelen adatkezelési szabályzat nyilvános, és bármely érintett általi megismerhetőségét biztosítani 

kell, az Intézmény honlapján történő elhelyezéssel, valamint kinyomtatva, papír alapon az 

intézményvezetőnél, tagintézmény-vezetőnél. 

Dátum: 2022. 09. 26. 
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