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I.

1. Általános rendelkezések

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és
az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (General Data Protection
Regulation, rövidítve: GDPR) vonatkozó rendelkezései szerint, továbbá az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a
Péter András Gimnázium és Kollégium (a továbbiakban: Adatkezelő), valamint a Gyulai
Tankerületi Központ (továbbiakban: Fenntartó), jelen okirattal teljesíti az érintettek részére a
személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást, ezzel is elősegítve az érintettek
adatvédelmi jogainak gyakorlását. Az Adatkezelő az e szabályzatban meghatározott módon
végzi adatkezelői feladatait.

1.1. Az adatkezelés irányelvei
a) az adatkezelés elvei: a célhoz kötött adatkezelés követelménye (lásd alább), valamint
az adatminőség követelménye. Ez utóbbi magában foglalja a pontos, teljes és
naprakész adatok igényét, valamint az adatfelvétel és az adatkezelés tisztességes,
törvényes mivoltát.
b) az adatkezelés jogalapja: főszabály szerint az érintett hozzájárulása vagy törvényben
elrendelt kötelező adatkezelés.
c) hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá
vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő –
kezeléséhez. Különleges adatok esetében szükséges az írásos forma.
d) megfelelő tájékoztatás: az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell,
hogy az adatkezelés a hozzájárulásán alapul-e vagy kötelező, továbbá egyértelműen és
részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így
különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az
adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról,
hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett
adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

4

1.2. A Szabályzatban alkalmazott fogalmak, értelmező rendelkezések:
a) adatvédelem: a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét
biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek
összessége.
b) személyes adat: bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes
személlyel [érintett] kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre
vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e
minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor
helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai
feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
c) adatalany/érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy
egyébként – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A
személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy
közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális,
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani
lehet.
d) különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre
vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti
szervezeti tagságra, a szexuális életre, az egészségi állapotra, valamint a kóros
szenvedélyre vonatkozó és a bűnügyi személyes adat.
e) adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely
művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint
az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy
képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők
(ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép stb.) rögzítése.
f) adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket
meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajttatja.
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g) adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok
elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és
eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől).
h) adatfeldolgozó: az személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött

szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő
szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.
i) érintett jogai: az adatalanyt még az adatkezelés megkezdése előtt, de ezen felül
kérésére bármikor egyértelműen tájékoztatni kell az adatkezelés minden részletéről.
Az érintett kérheti adatai helyesbítését, bizonyos esetben törlését is, valamint
törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.
j) célhoz kötött adatkezelés: személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog
gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden
szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és
kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat
kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél
elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges
mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelés során biztosítani kell, hogy az adatok
pontosak, teljesek és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészek
legyenek, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig
lehessen azonosítani.
k) tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését
kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
l) adatbiztonság: az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és megsemmisítése
elleni műszaki és szervezési megoldások rendszere.

1.3. A Szabályzat jogszabályi alapja és célja
Az Adatkezelő Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának (a továbbiakban: Szabályzat)
célja, az adatkezelésben érintett személyek tájékoztatása az adataik kezelésével
kapcsolatos tényekről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az
adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról,
illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.
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1.3.1. A Szabályzat célja:
a) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény végrehajtásának biztosítása,
b) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében meghatározott
előírásoknak történő megfelelés,
c) az intézményi adatkezelés és adatfeldolgozás szabályainak rögzítése,
d) azon személyes és különleges adatok körének megismertetése az intézménnyel
jogviszonyban állókkal, amelyeket az iskola tanulóiról, munkavállalóiról az intézmény
nyilvántart,
e) az adatok továbbítási szabályainak rögzítése,
f) a nyilvántartott adatok helyesbítési, törlési rendjének meghatározása,
g) az adatnyilvántartásban érintett személyek jogai és érvényesítésük rendjének közlése.

1.3.2.A Szabályzat jogszabályi alapja:
a) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)
b) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.)
c) az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Onytv.)
d) a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI
rendelet)
e) a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Nkt. vhr.)
f) a 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatáról (a
továbbiakban: Korm. rendelet)
g) az Európai Parlament és a Tanács által elfogadott, a személyes adatok védelméről és
az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679. számú rendelete (a továbbiakban:
GDPR)
h) az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013 (IV26.) Korm.rend
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1.4. A szabályzat elfogadása, jóváhagyása, hozzáférhetősége
a) A Szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése után a nevelőtestület
értekezletén elfogadta. A Szabályzat az iskola szervezeti és működési szabályzatának
mellékleteként kerül kiadásra.
b) Az elfogadást megelőzően az Nkt. 43. §. (1) bekezdésében meghatározott eljárásrend
szerint a Szülői Munkaközösség / és a Diákönkormányzat véleményezte /lemondott
véleményezési jogáról.
c) A Szabályzatot a tanulók, szülők, munkavállalók megtekinthetik az iskola honlapján
(pl.: www.pag.sulinet.hu).
d) A Szabályzat tartalmáról és elérhetőségéről az osztályfőnökök a tanévek elején rövid
tájékoztatást nyújtanak a szülőknek és diákoknak.

1.5. A szabályzat személyi hatálya
1.5.1. Jelen Szabályzat személyi hatálya kiterjed:
a) az

Intézménnyel

közalkalmazotti

jogviszonyban,

munkaviszonyban,

vagy

foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban (a továbbiakban: foglalkoztatási
jogviszony) álló természetes személyekre,
b) az Intézménnyel tanulói jogviszonyban álló természetes személyekre (kiskorú személy
esetén törvényes képviselőikre is),
c) az Intézménnyel tanulói jogviszonyban nem álló, de azzal egyéb módon kapcsolatot
(vagy időszakosan jogviszonyt) létesítő természetes személyekre (pl. az intézmény,
vagy annak rendezvényei iránt érdeklődők és szüleik, a tanuló hozzátartozói) illetve kiskorú személy esetén - törvényes képviselőikre,
d) azon természetes személyek személyes adataira, akik az előző alpontokban
meghatározott jogviszonyt kívánnak az Intézménnyel létesíteni, illetve - kiskorú
személy esetén - törvényes képviselőikre is,
e) az Intézmény által szervezett és bonyolított - a felvételi jelentkezést megelőző –
eljárásban részt vevő, a felvételi eljárást megelőző tájékoztatás során adatokat
szolgáltató természetes személyekre, illetve - kiskorú személy esetén - törvényes
képviselőikre is,
f) minden olyan személyre, aki az Intézmény használatában álló domain alatt
üzemeltetett honlapot (pl.: www.pag.sulinet.hu), internetes közösségi oldalakat
látogatja, ott önkéntesen személyes adatot ad át az Iskola részére, vagy akinek a nyílt
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hálózaton keresztülő csatlakozást biztosító eszközén a honlap adattárolást végez,
illetve az ott tárolt adatokhoz való hozzáférést kér.

1.5.2.Eljárás tanulói jogviszony létesítése esetén:
a) Jelen Szabályzatot – tanulói jogviszony létesítése esetén – a tanuló – a kiskorú tanuló
törvényes képviselője – köteles tudomásul venni.
b) A beiratkozáskor az intézmény adatvédelmi és adatkezelési tevékenységéről a tanulót
és a törvényes képviselőt írásban tájékoztatni kell.
c) Az intézmény a nyilvántartott tanulói adatokat a jogviszony megszűnésétől számított
tíz évig kezeli. Kivételt képez ez alól a nem selejtezhető törzskönyv, a beírási napló,
amelyekre vonatkozóan az irattári őrzési idő az irányadó. Az irattári őrzési idő
leteltével az adatkezelést meg kell szüntetni.

1.5.3. Eljárás foglalkoztatási jogviszony létesítése esetén:
a) Jelen Szabályzatot a foglalkoztatási jogviszonyt létesítő személy köteles tudomásul
venni, erről a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban:
Mt.) 46. § (1) szakasza szerint készült írásos tájékoztatóban tájékoztatni kell.
b) Az foglalkoztatottak adatait az adatkezelő a jogviszony megszűnésétől számított öt
évig kezeli. Kivételt képeznek ez alól a jogszabályok által kötelezően megőrzendő
dokumentumok. Az irattári őrzési idő leteltével az adatkezelést meg kell szüntetni. A
munkaviszonnyal kapcsolatos adatok – a jogszabályi előírások szerint – nem
selejtezhetők.
c) A munkavállalók személyi anyagának irattározását, őrzését a Fenntartó végzi.

2. Az intézményben nyilvántartott adatok köre
Az oktatási központi elektronikus, közhiteles nyilvántartásokban (oktatási nyilvántartás),
valamint az intézményben nyilvántartott adatok körét az Nkt. 41.-44/A. §, az Onytv. 2-3.
§-ai, ugyanezen törvény 1. számú melléklete, valamint a foglalkoztatottak tekintetében a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.)
83/B. § (1) bekezdés alapján a törvény 5. számú melléklete határozza meg
(közalkalmazotti alapnyilvántartás). Ezeket az adatokat kötelezően nyilván kell tartani az
alábbiak szerint.
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2.1. A foglalkoztatottak adatainak kezelése
2.1.1. Az oktatási nyilvántartásban az Adatkezelő által kezelt adatok

a) Pedagógus esetében:
•

oktatási azonosító száma,

•

pedagógusigazolványának száma,

•

jogviszonyának időtartama

•

heti munkaidejének mértéke.

b) Óraadó tanárok esetében:
•

neve,

•

születési helye, ideje,

•

neme, állampolgársága, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén
való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma,

•

lakóhelye, tartózkodási helye,

•

végzettségével, szakképzettségével kapcsolatos adatok,

•

oktatási azonosító száma.

2.1.2. A munkavállalói és egyéb jogviszonyra vonatkozó Adatkezelő által kezelt adatok
a) Az Onytv 2.§-a határozza meg a természetes személy adatait, melyet az Adatkezelő kezel:
•
•
•

családi és utónév,
születési családi és utónév,
anyja születési családi és utóneve,

•

születési hely,

•

születési idő,

•

állampolgárság(ok),

•

nem,

•

lakóhely és a tartózkodási hely címe,

•

külföldi állampolgár esetén a szálláshely adatai,

•

külföldi állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme,

•

a személyiadat - és lakcímnyilvántartásból kikerülés időpontja és oka,

•

oktatási azonosító szám,
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•

az azonosításhoz szükséges kapcsolati kódok,

•

a szakrendszerek 1-6. mellékletben meghatározott adatai.

b) Az Onytv 1. melléklet II. pontja az alkalmazottak következő adatainak kezelését írja elő:
•

oktatási azonosító száma,

•

végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatok: felsőoktatási intézmény
neve, az oklevél száma, a végzettség, szakképzettség, a végzettség, szakképzettség,
a pedagógus-szakvizsga, tudományos fokozat megszerzésének ideje,

•

munkaköre megnevezése,

•

munkáltatója neve, címe, valamint OM azonosítója,

•

o munkavégzésének helye,
jogviszonya kezdetének ideje, megszűnésének jogcíme és ideje,

•

vezetői beosztása,

•

besorolása,

•

jogviszonya, munkaviszonya időtartama,

•

munkaidejének mértéke,

•

tartós távollétének időtartama,

•

elektronikus levelezési címe,

•

előmenetelével, pedagógiai-szakmai ellenőrzésével, pedagógus-továbbképzési
kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos adatok közül

•

a szakmai gyakorlat idejét,

•

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.

c) Nem jogszabályi felhatalmazás alapján kezeli az intézmény a pedagógusok és más
munkavállalók fényképét az iskola honlapján és kiadványaiban való felhasználás
érdekében. Amennyiben az intézmény valamely munkavállalója ehhez nem kíván
hozzájárulni, azt írásban kell jeleznie az intézményvezető számára.
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2.2. A tanulók nyilvántartott és kezelt adatai
2.2.1. Az Adatkezelő tanulói adatokkal kapcsolatos nyilvántartása
a) Az Nkt 41.§ (4) bekezdése alapján a köznevelési intézmény a gyermek, tanuló alábbi
adatait tartja nyilván:
•

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,

•

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

•

a gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok,

•

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,

•

a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok:
o az egyéni munkarenddel kapcsolatos adatok,
o a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése,
vizsgaadatok,
o felnőttoktatás esetében az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatok,
o a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok,
o a tanuló diákigazolványának sorszáma,
o a tankönyvellátással kapcsolatos adatok,
o évfolyamismétlésre vonatkozó adatok,
o a tanulói jogviszony megszűnésének időpontja és oka,
•

az országos mérés-értékelés adatai,

•

azt, hogy a tanuló hányadik évfolyamon, mely országban vett részt a 9. § (4)
bekezdése alapján szervezett határon túli kiránduláson,
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azt, hogy a tanuló hányadik évfolyamon, mely országban vett részt külföldi

•

tanulmányúton.
2.2.2. Az oktatási nyilvántartásban az Adatkezelő által kezelt adatok
a) Az oktatási nyilvántartás a természetes személyek alábbi adatait tartalmazza:
oktatási azonosító számát, adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét,
sajátos nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézsége tényét,

•
•

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének tényét és hatályát,
jogviszonyával

•

kapcsolatban

azt,

hogy egyéni

munkarenddel

rendelkezik-e,

tanköteles-e, jogviszonya szünetelésének kezdetét és befejezésének idejét,
jogviszonya keletkezésének, megszűnésének jogcímét és idejét, valamint megszűnés

•

esetén annak tényét, hogy az érintett az adott köznevelési intézményben szerzett-e
iskolai végzettséget, szakképesítést,
•

nevelési-oktatási intézményének nevét, címét, OM azonosítóját,

•

jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot,

•

nevelésének, nevelés-oktatásának helyét,

•

felnőttoktatás esetében az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatokat,

•

évfolyamát,

•

melyik évfolyamon, mely országban vett részt az Nkt.-ban szabályozott határon túli
kiránduláson,

•

melyik évfolyamon, mely országban vett részt külföldi tanulmányúton,

•

annak tényét és idejét, hogy az egyéni munkarendben tanuló neki felróható okból két
alkalommal nem jelent meg az osztályozó vizsgán, vagy két alkalommal nem
teljesítette a tanulmányi követelményeket.

b) A tanulói teljesítménymérések megszervezéséhez szükséges adatok, valamint az országos
mérési eredmények nyilvántartása:
•

mérési azonosító;

•

születési év és hónap;

•

sajátos nevelési igényre, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségre
vonatkozó adat;

•

halmozottan hátrányos helyzet;

•

előző tanévi matematika osztályzat;

•

évfolyam, osztály;
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•

egyéni munkarend szerinti nevelés-oktatásban való részvétel;

•

jogviszonnyal kapcsolatos adatok;

•

az országos mérés típusa és eredménye.

c) Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv feladatkörébe tartozó tanulmányi és
művészeti versenyek nyilvántartása
•

a versenyző oktatási azonosító száma;

•

a versenyző évfolyama és osztálya;

•

a versenyző értesítési adatai;

•

a versenyző versenyen elért eredménye;

•

a versenyzőt nevező iskola neve, OM azonosítója, feladatellátási hely sorszáma;

•

a közreműködők értesítési adatai;

•

a felkészítő tanárok, kísérő tanárok
o oktatási azonosító száma,
o elérhetősége (telefonszám, e-mail-cím).

d) Tanköteles gyermekek nyilvántartása
•

oktatási azonosító számát,

•

tanköteles korúvá váló tanuló kötelező felvételt biztosító iskolájának

•

OM azonosító számát,

•

nevét,

•

címét,

•

fenntartóját,

•

a tankötelessé válásának időpontját,

•

a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a felmentés tényét és hatályát.

2.3. A középfokú felvételi eljárás megszervezéséhez szükséges adatok
nyilvántartása
A középfokú intézmények felvételi információs rendszerében a felvételizőkkel kapcsolatos
alábbi személyes adatokat tartják nyilván:
a) a tanuló általános iskolájának OM azonosítója, neve, székhelyének címe;
b) a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény (feladatellátási hely) neve, címe;
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c) a tanuló oktatási azonosító száma;
d) a tanuló, törvényes képviselő telefonszáma;
e) az értesítési címzett neve, értesítési címe, értesítési e-mail-címe, értesítési telefonszáma,
f) a tanuló sajátos nevelési igényére, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségére
vonatkozó adat;
g) a tanuló évfolyama;
h) a tanuló jelentkezései,
i) a tanuló tanulmányi eredményei a jelentkezés típusától függően (1-8. évfolyam);
j) a központi írásbeli vizsga típusa, tárgya, eredménye;
k) a központi írásbeli vizsgával kapcsolatban fellebbezést benyújtó neve;
l) a középfokú felvételi eljárásban részt vevő nevelési-oktatási intézményének neve,
székhelyének és feladatellátási helyének címe, OM azonosítója, képviselőjének
(vezetőjének) neve, e-mail-címe, faxszáma és az intézmény e-mail címe, ügyintézőjének
neve, elérhetősége.
Ezen adatokat az intézmény a felvételi eljárás folyamán kezeli, a döntéshozatalához
felhasználja.

2.4. A kétszintű érettségi vizsga megszervezéséhez szükséges adatok kezelése
A kétszintű érettségi vizsga megszervezése céljából a kétszintű érettségi vizsga
adminisztrációs rendszerében az Onytv. 2. §-a, valamint 1. számú mellékletének IV. és V.
alcíme alapján az Adatkezelő az alábbi személyes adatokat tartja nyilván:
2.4.1. A vizsgázóra vonatkozóan:
a) oktatási azonosító száma,
b) értesítési adata,
c) sajátos nevelési igényére, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségére vonatkozó
adat,
d) nevelési-oktatási intézmények neve, címe, OM azonosítója,
e) nevelés-oktatásának helye,
f) nevelés-oktatásának képzési típusa,
g) nevelés-oktatásának egyéb speciális jellemzői,
h) nevelés-oktatásának munkarendje,
15

i) évfolyama, osztálya,
j) érettségi bizonyítványának sorszáma,
k) az érettségi bizonyítványt kiállító intézmény OM azonosítója,
l) a középiskolai tanulmányok befejezésének helye, ideje, az intézmény OM azonosítója,
m) a jelentkezés adatai: a vizsgatárgy neve, a vizsga szintje, a vizsga fajtája, a vizsgához
kapcsolódó mentesség, a vizsgatárgyhoz kapcsolódóan a vizsgadíjfizetési kötelezettség ténye,
n) a vizsgadíjköteles vizsgák esetén a vizsgadíj befizetésére vonatkozóan a befizetés összege,
a befizetés dátuma, a befizetést igazoló készpénzátutalási megbízás sorszáma.
Onytv. egyéb adatokról is rendelkezik (pl. korábbi vizsgázókra, vizsgáztatókra, vizsgaelnökre
és vizsgaszervező intézményre vonatkozóan).

2.4.2. A korábbi érettségi vizsgaidőszakokban megszerzett vizsgaeredményekre
vonatkozóan:
a) a vizsgatárgy;
b) a vizsga szintje;
c) a vizsga fajtája,
d) a vizsgához kapcsolódó mentességek;
e) a vizsga nyelve;
f) a vizsga érdemjegye;
g) a vizsgán elért százalékos eredmény;
h) az érettségi dokumentum típusa;
i) az érettségi dokumentumot kiállító intézmény OM azonosítója;
j) az érettségi dokumentum kiállításának vizsgaidőszaka;
k) vizsgabeosztásának adatai;
l) az érettségi vizsga helye, időpontja;
m) a vizsgán elért részletes vizsgapontszámok és a vizsgakörülmények;
n) a szóbeli vizsga tekintetében a kihúzott tétel és póttétel sorszáma;
o) záradékok;
p) vizsgadokumentum adatai;
q) a vizsgadokumentum típusa;
r) a vizsgadokumentum száma;
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2.4.3. A vizsgáztatóra, vizsgaelnökre vonatkozóan:
a) a vizsgáztató oktatási azonosítója;
b) a vizsgáztató értesítési adata;
c) a vizsgáztató munkahelye;
d) az érettségi vizsgaelnöki igazolás száma, érvényességi ideje;
e) a vizsgáztató, vizsgaelnök nemzetiségi oktatásban szerzett gyakorlatára vonatkozó
információ;
f) a vizsgaelnöki feladatok ellátására vonatkozóan az általa megadott adat (hány
vizsgabizottságban vállal adott vizsgaidőszakban vizsgabizottsági elnöki feladatot);
g) részt vett-e felügyelő tanári továbbképzésen;
h) a vizsgáztató adott vizsgaidőszakban vállalt vizsgáztatási időpontjai;
i) a vizsgáztató vizsgatárgyai;
j) az emelt szintű vizsgáztatásra való továbbképzésben szerzett tanúsítvány száma;
k) a vizsgáztató mely idegen nyelveken vállal vizsgáztatást;
l) a vizsgáztató hol látott el elnöki feladatot a korábbi vizsgaidőszakokban;
m) az összeférhetetlenségre vonatkozó adatok;
n) a vizsgáztató mely megyében vállal vizsgáztatói feladatot;
o) a vizsgáztató által az adott vizsgaidőszakban ellátott vizsgáztatói feladatok részletes
adatai: vizsgahelyszín, vizsga időpontja, ellátott vizsgáztatói feladat típusa;
p) a megbízásához egyéb jogszabály szerint szükséges adatok;

2.4.4. A vizsgaszervező intézményre vonatkozóan:
a) a vizsgaszervező intézmény neve;
b) a vizsgaszervezéssel kapcsolatos feladatvégzés helye;
c) a vizsgaszervező személyek értesítési adata.

2.4.5. Az érettségi bizonyítványokról, tanúsítványokról és törzslapkivonatokról vezetett
központi érettségi nyilvántartás az alábbi személyes adatokat tartalmazza:
a) a vizsgázó oktatási azonosító száma;
b) a vizsgabizottságot működtető intézmény neve, címe, OM azonosítója, járása;
c) a vizsgázó vizsgadokumentumon szereplő családi és utóneve;
d) vizsgázó vizsgadokumentumon szereplő születési helye és ideje;
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e) a vizsgázó vizsgadokumentumon szereplő anyja neve;
f) vizsgatárgyanként a vizsga szintje, a vizsga fajtája, a vizsga nyelve, az elért
százalékos eredmény és osztályzat, záradékok, a vizsgamentességek;
g) a törzslap száma;
h) a kiállított érettségi dokumentum típusa és száma, a kiállítás helye és dátuma;
i) a vizsgaeredmények kihirdetésének dátuma;
j) a vizsga vizsgaidőszaka;
k) a vizsgabizottság elnökének családi és utóneve és vizsgaelnöki igazolásának
száma.
Ezen adatokat az érettségi vizsga előkészítése, lebonyolítása és lezárása során az Adatkezelő
kezeli.

2.5. Az Adatkezelő kapcsolata az oktatási nyilvántartással, az alrendszerek
közötti kapcsolat
Az Onytv. 6. § (1) bekezdése alapján az Adatkezelő adatokat szolgáltat az oktatási
nyilvántartásba.
Az Onytv. 4. § (5) bekezdése alapján az oktatási nyilvántartás egyes szakrendszere,
alrendszere személyes adatai célhoz kötötten egymás között átadhatók.
A köznevelés információs rendszere személyes adatokat kezelő alrendszereiben tárolt
adatokat részletesen az Onytv. 1. melléklete tartalmazza.

2.6. Az iskolai eseményeken készült fényképek, felvételek kezelése
Az intézményben szervezett iskolai eseményekről szóló tájékoztatás érdekében az intézmény
honlapján és kiadványaiban az eseményekről fényképeket, videókat, tanulói alkotásokat tesz
közzé, amelyeken tanulók vagy tanulók csoportjai szerepelhetnek. Amennyiben az intézmény
tanulója vagy annak törvényes képviselője úgy nyilatkozik, hogy nem kíván szerepelni az
iskola által készített megjelenésekben, azt a törvényes képviselő és a tanuló aláírásával ellátott
nyilatkozatban szükséges jelezni az intézmény vezetője számára.
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2.7. A tanulók személyes vagy különleges adatainak célhoz kötött kezelése
A tanulók, szülők személyes vagy a tanulók különleges adatai közül az iskolai
munkaszervezés és a tanulók érdekében a kötelezően nyilvántartandó adatok mellett célhoz
kötötten kezeli az Adatkezelő továbbá az alábbi adatokat:
a) a tanulók és a szülők e-mail címe, mobil telefonszáma a hatékony kapcsolattartás
érdekében,
b) a tanuló esetleges speciális táplálkozására vonatkozó különleges adatok a
kirándulások, projektek étkeztetésének megszervezése érdekében,
c) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására vonatkozó adatok az
ingyenes vagy kedvezményes juttatások megállapítása érdekében,
d) az elektronikus napló használatához szükséges felhasználói azonosítót.
e) a tanuló esetleges problematikus egészségügyi állapotára vonatkozó adatokat az
esetleges azonnali egészségügyi beavatkozást igénylő helyzetek kezelése érdekében –
a szülő (nagykorú tanuló) külön felhatalmazásával,
f) az iskolai és az iskola által szervezett rendezvényeken készült fényképeket,
videófelvételeket, tanulói alkotásokat az iskolai honlapon, és az intézmény facebook
oldalán történő felhasználás érdekében,
g) a tanuló által elért versenyeredményeket, melyet az iskolai honlapon és facebook
oldalán is megjelentetünk,
h) a tanuló nevét, végzésének évfolyamát és osztályát az iskolai honlapon az iskolapolgár
keresőben történő felhasználás érdekében,
i) a tanuló érvényes útlevelének vagy személyazonosító okmányának száma iskolai
utazások megszervezése, lebonyolítása céljából.

A szülőket beiratkozáskor, valamint az elektronikus napló útján tájékoztatja az Adatkezelő,
hogy amennyiben az itt felsorolt adatok célhoz kötött kezeléséhez hozzájárulását adja, ezt
aláírásával kell megerősítenie. A tanulók személyes vagy különleges adatainak célhoz kötött
kezelésében, annak tartalmában a jogviszony létesítéséhez képest változás történik arról a
szülőt/gondviselőt az elektronikus napló útján tájékoztatni kell. A tájékoztatásnak ki kell
terjednie arra, hogy a tanuló vagy gondviselője nyilatkozatban kérheti az e fejezetben felsorolt
személyes vagy különleges adatok kezelésének mellőzését. A nyilatkozatot bármikor
megteheti. Ebben az esetben az e fejezetben ismertetett adatok kezelését a szóban forgó tanuló
vonatkozásában 8 napon belül meg kell szüntetni.
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Tájékoztatni kell a tanulókat és a szülőket továbbá, hogy az intézmény honlapján a
Iskolánkról/Dokumentumaink menüpontban megtalálható az intézmény adatvédelmi és
adatkezelési szabályzata.

3. Az adatok továbbításának rendje
Az oktatási nyilvántartásból az Adatkezelő által továbbítható személyes adatok körét az
Onytv. 7. §-a tartalmazza:
(1) A tanulói nyilvántartásból személyes adat – az érintetten kívül –
a)

a

tanulói

jogviszonyhoz

kapcsolódó

juttatás

jogszerű

igénybevételének

megállapítása céljából továbbítható a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel
jogosságának ellenőrzésére hivatott részére;
b) a tanuló nevelési-oktatási intézményének megállapítása, a tanítási napon a tanítási
órától vagy az iskola által szervezett kötelező foglalkozástól való távolmaradás
jogszerűségének ellenőrzése, valamint a nevelési-oktatási intézménnyel és a tanuló
szülőjével, törvényes képviselőjével való kapcsolatfelvétel céljából az Onytv. 2. § a)–
g) pontjában foglalt adatok, valamint az 1. melléklet I. alcím c)–f) és h) pontjában
foglalt adatok a rendőrség részére továbbíthatók.
(2) Az oktatási nyilvántartás Onytv 2. § a)–f), h)–j) pontjában foglalt adatok továbbíthatók
a) az óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermek esetében a jegyző részére,
abból a célból, hogy gondoskodjon az óvodai nevelésben részvételre kötelezettek
nyilvántartásáról, továbbá
b) a tanköteles gyermek, tanuló esetében a köznevelési feladatot ellátó hatóság részére,
abból a célból, hogy gondoskodjon a tankötelesek nyilvántartásáról.
(3) A tanulói nyilvántartás adataihoz az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a
köznevelési feladatokat ellátó hatóság részére a feladatellátásához szükséges adatok
tekintetében közvetlen hozzáférést biztosít.
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(4) A tanulói nyilvántartásban nyilvántartott adatok továbbíthatók adategyeztetés céljából
annak a köznevelési intézménynek, amellyel a gyermek, tanuló jogviszonyban áll, és amely az
oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott iskolaadminisztrációs rendszert használ.
(5) A társadalombiztosítási azonosító jel hitelességét az országos egészségbiztosítási szerv
nyilvántartásával elektronikus úton kell megfeleltetni.
(6) Az alkalmazotti nyilvántartásból személyes adat – az érintetten kívül – az egyes, a
foglalkoztatáshoz kapcsolódó juttatások jogszerű igénybevételének megállapítása céljából, a
szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésére hivatott részére
továbbítható.
(7) Az alkalmazotti nyilvántartás adataihoz az oktatási nyilvántartás működéséért felelős
szerv a köznevelési feladatokat ellátó hatóság részére a feladatellátásához szükséges adatok
tekintetében közvetlen hozzáférést biztosít.
(8) Az alkalmazotti nyilvántartásban nyilvántartott adatok továbbíthatók adategyeztetés
céljából annak a köznevelési intézménynek, amellyel az alkalmazott, óraadó jogviszonyban
áll, és amely az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott iskolaadminisztrációs rendszert
használ.
(9) Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a középfokú felvételi eljárás
megszervezéséhez szükséges adatok nyilvántartásából a középfokú felvételi eljárásban részt
vevő középfokú iskoláknak, a központi írásbeli felvételi vizsgákat szervező középiskoláknak
továbbítja az érintett tanulók nyilvántartott adatait.
(10) A személyazonosításra alkalmas adatokat az oktatási nyilvántartás működéséért felelős
szerv a középfokú felvételi eljárás lezárását követően legkésőbb az adott év szeptember 15éig törli a középfokú felvételi eljárás megszervezéséhez szükséges adatok nyilvántartásából.
(11) Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a kétszintű érettségi vizsga
adminisztrációs rendszerében kezelt adatokat a vizsgaidőszakot követő tanév végéig kezeli.
(12) A Pedagógus-továbbképzési nyilvántartásból – az érintetten kívül – személyes adat a
pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó részére továbbítható.
(13) Az Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési nyilvántartásból személyes adat – az
érintetten kívül – az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzések lefolytatása céljából, az
alkalmazott intézményvezetőjének, munkáltatójának, az érintettet foglalkoztató köznevelési
intézmény fenntartójának, valamint az ellenőrzést végző szakértők számára továbbítható.
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(14) A Pedagógusminősítési nyilvántartásból személyes adat – a minősítő vizsgán, a
minősítési eljárásban érintett pedagóguson kívül – a minősítő vizsga, minősítési eljárás
lefolytatása céljából, az alkalmazott intézményvezetőjének, munkáltatójának, az érintettet
foglalkoztató köznevelési intézmény fenntartójának, valamint az ellenőrzést végző szakértők
számára továbbítható.

3.1. A pedagógusok adatainak továbbítása
Az Adatkezelő az általa foglalkoztatott pedagógusok adatait a Kjt. 41. § (5) és (6)
bekezdésében foglaltak alapján továbbíthatja.
Az intézmény munkavállalóinak a 2.1. fejezet szerint nyilvántartott adatai – a célhoz kötöttség
megtartásával – továbbíthatók a Fenntartónak, a kifizetőhelynek, bíróságnak, rendőrségnek,
ügyészségnek,

a

közneveléssel

közigazgatási

szervnek,

a

összefüggő

igazgatási

munkavégzésre

vonatkozó

tevékenységet
rendelkezések

végző

egyéb

ellenőrzésére

jogosultaknak, a nemzetbiztonsági szolgálatnak.
Az intézmény az adatokat csak a foglalkoztatással, a juttatások, kedvezmények,
kötelezettségek megállapításával és teljesítésével, az állampolgári jogok és kötelezettségek
teljesítésével kapcsolatosan, nemzetbiztonsági okokból, a törvényben meghatározott
nyilvántartások kezelése céljából, a célnak megfelelő mértékben, célhoz kötötten kezeli. A
pedagógusigazolványra jogosultak esetében az igazolvány kiállításához szükséges valamennyi
adat a KIR adatkezelője részére továbbítható.

3.2. A tanulók adatainak továbbítása
Az intézmény csak azokat a tanulói adatokat továbbítja, amelyeket jogszabály rendel el. Az
elrendelést az Nkt. 41. §. (7)-(8) bekezdései rögzítik. Ezek közül az intézményünkben
tipikusan előforduló esetek a következők:

3.2.1. 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
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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,
Gyulai Tankerületi Központ, Klebelsberg Központ, közigazgatási szerv, KIR (Oktatási
Hivatal), nemzetbiztonsági szolgálat részére,
b) iskolai felvételével, átvételével kapcsolatos adatai az érintett 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 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

a veszélyeztetettségének

feltárása,

megszüntetése céljából a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek,
gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek, pedagógiai
szakszolgálat
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.
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3.2.2. A gyermek, a tanuló
a) sajátos nevelési igényére, beilleszkedési zavarára, tanulási nehézségére, magatartási
rendellenességére vonatkozó adatai a pedagógiai szakszolgálat intézményei és a nevelésioktatási intézmények egymás között,
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.

4. Az adatkezeléssel foglalkozó munkavállalók körének és
feladatainak meghatározása
Az Adatkezelő az intézményben folyó adatvédelmi és adatkezelési tevékenységéért, jelen
adatvédelmi és adatkezelési szabályzat karbantartásáért az intézményvezető a felelős.
Jogkörének gyakorlására az ügyek alább szabályozott körében helyetteseit, az egyes
pozíciókat betöltő pedagógusokat, az iskolatitkárokat hatalmazza meg.
A nem szabályozott területeken az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos feladatokat
az intézményvezető személyesen vagy – utasítási jogkörét alkalmazva – saját felelősségével
látja el.

4.1. Az intézményvezető feladatai
a) a 2.1. és 2.2. fejezetekben meghatározott adatok kezelésének rendszeres ellenőrzése
b) a 2.1. és 2.2. fejezetekben meghatározott adattovábbítás rendszeres ellenőrzése
Az intézményben folyó adatkezelési tevékenység során adatkezelői feladatokat látnak el az
alábbi munkavállalók a beosztás után részletezett tevékenységi körben.
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4.2. Az intézményvezető-helyettes feladatai
a) a munkaköri leírásában meghatározott felosztás szerint felelős a 2.2. fejezet
szakaszaiban meghatározott adatok kezeléséért, együttműködve az iskolatitkárral,
b) az oktatási nyilvántartás számára szolgáltatott tanulói adatokért,
c) az intézményvezető-helyettes felelős a 2.6. és 2.7. pontokban rögzített adatok
kezeléséért,

4.3. Az iskolatitkár feladatai (HR ügyek)
a) a 2.1. fejezetben meghatározott munkavállalói adatok kezelése az oktatási
nyilvántartásban,
b) a pedagógusok és munkavállalók személyi anyagának összeállítása és továbbítása a
Gyulai Tankerületi Központba, amely az iratok őrzésének és kezelésének helye.
c) a munkavállalókkal kapcsolatos, irányadó jogszabályok szerinti adattovábbítás,
d) munkavédelemmel kapcsolatos adatok,
e) a pedagógus erkölcsi bizonyítvány érvényességének nyilvántartása.

4.4. Az iskolatitkár feladatai (tanulói ügyek)
a) tanulók adatainak kezelése a 2.2. fejezetben meghatározottak szerint,
b) a tanulók felvételire vonatkozó adatainak kezelése a 2.3. fejezetben rögzítettek szerint,
c) a tanulókkal kapcsolatos, irányadó jogszabályokban rögzített adattovábbítás.

4.5. Az osztályfőnökök feladatai
a) a 2.2.2. fejezetben szereplő adatok.
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4.6. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladatai
a) a 2.2.2. fejezet e) szakaszában szereplő adatok.

4.7. Az érettségi vizsgabizottságok jegyzőinek feladatai
a) a 2.4. fejezetben a kétszintű érettségi megszervezéséhez szükséges adatok.

II.

5. Az adatkezelés technikai lebonyolítása

5.1. Az adatkezelés általános módszerei
Az intézményünkben kezelt adatok nyilvántartási módja a következő lehet:
a) nyomtatott irat,
b) elektronikus adat,
c) elektronikusan létrehozott, de papír alapon archivált adat,
d) az iskola weblapján elhelyezett (elektronikus) adat, fénykép, videófelvétel.
Az adatkezelő lapok hagyományos nyomtatott formában vagy számítógépes rendszerrel is
vezethetők. Az oktatásért felelős miniszter az elektronikus módszert kötelezően is
elrendelheti.

5.2. A munkavállalók személyi iratainak vezetése
5.2.1. A személyi irat fogalma
Személyi irat minden – bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz felhasználásával
keletkezett – adathordozó, amely a munkaviszony létesítésekor, fennállása alatt,
megszűnésekor, illetve azt követően keletkezik és a munkavállaló személyével
összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz.
A személyi iratok köre az alábbi:
a) a munkavállaló személyi anyaga,
b) a munkavállaló tájékoztatásáról szóló irat,
c) a munkavállalói jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok (pl.: illetményszámfejtéssel
kapcsolatos iratok),
d) a pedagógus továbbképzéssel kapcsolatos iratok és adatok,
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e) a munkavállaló bankszámlájának száma
f) a munkavállaló saját kérelmére kiállított vagy önként átadott adatokat tartalmazó
iratok.

5.2.2. A személyi iratokra vonatkozó adatkezelés
A személyi iratokra csak olyan adat és megállapítás vezethető fel, amelynek alapja
a) a közokirat vagy a munkavállaló írásbeli nyilatkozata,
b) a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli rendelkezése, bíróság vagy más hatóság
döntése,
c) jogszabályi rendelkezés.

5.2.3. A személyi iratokba való betekintés joga
A személyi iratokba az alábbi személyek jogosultak betekinteni:
a) az intézmény vezetője és helyettese,
b) az iskolatitkár, mint az adatkezelés végrehajtója, valamint az adatvédelmi tisztviselő
és a vonatkozó törvény szerint jogosult személyek (pl.: adóellenőr, revizor, stb.),
c) saját kérésére az érintett munkavállaló.

5.2.4. A személyi iratok védelme
A személyi iratok kezelői kizárólag az alábbi személyek lehetnek:
a) az intézményvezető
b) az adatok kezelését végző iskolatitkár,
c) intézményvezető-helyettes.
A személyi iratokat és a személyi adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a
véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. 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.
A rendszerben tárolt adatok védelme érdekében rendszeres archiválást, mentést kell végezni,
amely a rendszergazda feladata. A sérült vagy használaton kívül helyezett – hivatalos adatokat
tartalmazó – adathordozót a rendszergazda, a rontott papír alapú dokumentumokat az
iskolatitkár azonosításra alkalmatlan módon megsemmisíti.
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5.2.5. A személyi iratanyag vezetése és tárolása
A munkaviszony létesítésekor az intézmény vezetője az iskolatitkár (HR) közreműködésével
gondoskodik a munkavállaló személyi anyagának összeállításáról, továbbítja a Gyulai
Tankerületi Központba, amely az iratok őrzésének és kezelésének helye. A személyi
anyagban az 5.2.1 fejezetben felsoroltakon kívül más anyag nem tárolható. A személyi
anyagot tartalmuknak megfelelően csoportosítva, keletkezésük sorrendjében, az e célra
személyenként kialakított gyűjtőben zárt szekrényben kell őrizni.
A személyi anyag része a munkavállalói alapnyilvántartás. A számítógéppel vezetett
munkavállalói alapnyilvántartást ki kell nyomtatni a következő esetekben:
a) a munkaviszony első alkalommal való létesítésekor,
b) a munkaviszony megszűnésekor,
c) ha a munkavállaló adatai lényeges mértékben megváltoztak.
A munkavállaló az adataiban bekövetkező változásokról nyolc napon belül köteles
tájékoztatni a munkáltatói jogkör gyakorlóját, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok
átvezetéséről.
A személyi anyag aktualizálásáért és rendszeres ellenőrzéséért az intézmény vezetője a
felelős. Utasításai és az munkavállalók munkaköri leírása alapján az anyag karbantartását az
iskolatitkár (HR) végzi.

5.3. A tanulók személyi adatainak kezelése
5.3.1. A tanulók személyi adatainak védelme
A tanulók személyi adatainak kezelői kizárólag az alábbiak lehetnek
a) az intézményvezető,
b) az intézményvezető-helyettes,
c) érettségi jegyzők,
d) az osztályfőnök,
e) az iskolatitkár.

Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és
sérülés ellen. Ha az adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján
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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.) szükséges tennie.

5.3.2. A tanulók személyi adatainak nyilvántartása és tárolása
A tanulói jogviszony létesítésekor az intézmény vezetője gondoskodik a tanulók személyi
adatainak összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen szabályzat szerint kezeli. A
diákok személyi adatai között a 2.2. fejezetben felsoroltakon kívül más anyag nem tárolható.
Kivételt képeznek azok a személyes vagy különleges adatok, amelyeknek a tanuló vagy az
intézmény érdekében történő intézményi kezeléséhez a szülő írásban hozzájárult (2.7. pont),
valamint az oktatási nyilvántartás alrendszereiben tárolt adatok.
A személyi adatokat osztályonként csoportosítva az alábbi nyilvántartásokban kell őrizni:
-

összesített tanulói nyilvántartás,

-

törzskönyvek,

-

bizonyítványok,

-

beírási napló,

-

osztálynaplók,

-

a diákigazolványok nyilvántartó dokumentuma.

5.3.3. Az összesített tanulói nyilvántartás
Célja az iskolában tanuló diákok legfontosabb adatainak naprakész tárolása a szükséges
adatok biztosítása, igazolások kiállítása, tanügy-igazgatási feladatok folyamatos ellátása
céljából. Az összesített tanulói nyilvántartás a következő adatokat tartalmazza:
-

a tanuló neve, osztálya,

-

a tanuló azonosító száma, diákigazolványának száma,

-

születési helye és ideje, anyja neve,

-

állandó lakcíme, tartózkodási helye, telefonszáma.

A nyilvántartást az intézményvezető utasításait követve az iskolatitkár vezeti. A tanulói
nyilvántartás minden év szeptember 1-jéig készül az elektronikus naplóban és az oktatási
nyilvántartó rendszerben. A számítógéppel vezetett tanulói nyilvántartás folyamatosan pontos
és teljes vezetéséért az iskolatitkár felelős. Tárolásának módjával biztosítani kell, hogy az
29

adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá. Az elektronikus formában vezetett tanulói
nyilvántartás másodpéldányban történő tárolását biztosítani kell.
A tanuló és szülője a tanuló adataiban bekövetkező változásokról nyolc napon belül köteles
tájékoztatni az osztályfőnököt, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok átvezetéséről.

5.4. A szolgálati titok védelmével kapcsolatos rendelkezések
Az

intézmény

minden

munkavállalójának

vagy

foglalkoztatásra

irányuló

egyéb

jogviszonyban álló partnerének kötelessége az adatvédelem és adatkezelés vonatkozó
jogszabályokban és e szabályzatban meghatározott rendjének betartása, a személyes adatok
védelme és azok illetéktelen hozzáférésének megakadályozása. Az adatkezelők, illetve az
iskola tanárai, vezetői feladatkört ellátó munkavállalói felelősek a tudomásukra jutott adatok
védelméért. A tanulók és munkavállalók személyi adatait kizárólag az e szabályzatban
meghatározott személyek az itt meghatározott módon továbbíthatják. A személyi adatok
bármely más jellegű (szóbeli, telefonon történő, írásos vagy bármely más módon történő)
továbbítása szigorúan tilos!
Az érettségi vizsga „korlátozott terjesztésű”-nek minősített feladatlapjait a minősítés
érvényességi ideje alatt a szolgálati titokra vonatkozó rendelkezések szerint kell kezelni. Az
érettségi vizsgákkal kapcsolatos tanulói adatok (a dolgozatok pontszáma, eredménye, a
szóbeli feleletekre vonatkozó adatok) szintén szolgálati titkot képeznek. Hasonlóképpen
szolgálati titoknak minősülnek a szóbeli és írásbeli érettségi tételekre és feladatlapokra
vonatkozóan a vezetők vagy munkavállalók birtokába jutott információk, továbbá az
érettségizők szereplésével és eredményeivel kapcsolatos bármely adat. A szolgálati titok
védelmének kötelezettsége az érettségi vizsga minden adatára vonatkozóan érvényes.

5.5. Az adatállományban érintett munkavállalók, tanulók és szülők jogai és
jogérvényesítésük rendje
5.5.1. Az érintettek tájékoztatása, kérelem esetén az érintett adatainak módosítása
Az adatkezelés által érintett személlyel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az
adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell nevezni az
adatkezelést elrendelő jogszabályi hivatkozást is.
A munkavállaló, a tanuló vagy gondviselője tájékoztatást kérhet személyes adatainak
kezeléséről, valamint kérheti személyi adatainak helyesbítését, illetve kijavítását,
30

amelyet az Adatkezelő köteles teljesíteni. A munkavállaló, a tanuló, illetve gondviselője
jogosult megismerni, hogy az adatkezelés során adatait kinek, milyen célból és milyen
terjedelemben továbbították.
A munkavállaló a közokirat, illetve a munkáltató döntése alapján bejegyzett adatok
helyesbítését vagy törlését csak közokirat, illetve a munkáltató erre irányuló nyilatkozata vagy
döntésének az illetékes szervek által történt megváltoztatása alapján kérheti.
Az érintett munkavállaló, tanuló, illetve gondviselője vagy az intézménnyel jogviszonyban
nem álló személy számára, akinek adatait kezeli az intézmény, kérésére az adatvédelmi
tisztviselő tájékoztatást ad az intézmény által kezelt, illetőleg az általa megbízott
adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá
arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az intézményvezető a
kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban, közérthető formában köteles megadni
a tájékoztatást.

5.5.2. Az érintett személyek tiltakozási joga
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő
jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény
rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
Az intézményvezető – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a
kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 8 napon belül
megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a
tiltakozás indokolt, az Adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt
és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg
az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással
érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog
érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett a meghozott döntéssel nem ért egyet, az
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ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – az Infotv. irányadó szakaszai szerinti
hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.
5.5.3. Tájékoztatás az intézményi adatkezelés szabályairól
Az intézmény honlapjának Dokumentumok/Egyéb menüpontjában megtekinthetők az
intézményi adatkezelés szabályairól szóló tájékoztató anyagok. Itt olvasható jelen Szabályzat
is. Az iskolai honlapon történő tájékoztatók kitérnek az intézményi adatkezelés azon eseteire
is, amikor az adatkezeléssel érintett személy nincs jogviszonyban az intézménnyel, azaz
személyes adatainak esetleges kezeléséhez jogszabály nem nyújthat felhatalmazást az
intézmény számára.

5.5.4. Adatvédelmi tisztviselő
név: Dr. Szilágyi Ferenc közigazgatási főtanácsadó (Gyulai Tankerületi Központ)
elérhetőségei: Tel.: (06) 66–795–247; e-mail: ferenc.szilagyi2@kk.gov.hu

5.5.5. Jogorvoslati jog az adatkezeléshez kapcsolódóan
Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelése
megsérti a GDPR-t, az Infotv.-t, vagy egyéb, a személyes adatok kezelésére vonatkozó
jogszabályokat, jogosult arra, hogy – az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok
sérelme nélkül – panaszt tegyen az Adatkezelő felügyeleti hatóságánál. A hatóságnak ezt
követően a panaszt ki kell vizsgálnia és a vizsgálat eredményéről az érintettet értesítenie kell.
A panasz megtételére az érintett jogosult bármelyik európai uniós tagállami hatóságnál, így
különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye
szerinti tagállamban. A magyar adatvédelmi hatóság elérhetőségeit jelen fejezet alján találja.
A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az érintett bírósághoz
fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő által megbízott vagy rendelkezése alapján
eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó
jogszabályban, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások
megsértésével kezeli. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék
hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy
tartózkodási helye, vagy az intézmény székhelye szerinti törvényszék (Gyulai Törvényszék)
előtt is megindítható.
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A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) tett bejelentéssel az
Adatkezelővel szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes
adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye
fennáll, illetve, hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését az Adatkezelő
korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja.
A bejelentést az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
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@naih.hu
URL: http://naih.hu

III.

6. Záró rendelkezések

Jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat elektronikusan az intézmény honlapján
megtekinthető. (Iskolánkról/Dokumentumaink)
Jelen

adatvédelmi

és

adatkezelési

szabályzatot

a

nevelőtestület

módosíthatja

a

jogszabályokban meghatározott és e szabályzatban jelzett közösségek véleményének
beszerzésével és a Fenntartó egyidejű jóváhagyásával.
Szeghalom, 2020. …… ...

(Aláírás) ……………….………………………….
Somogyiné Ambrus Erika
intézményvezető
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IV.

Melléklet:

V.

Függelék:

1. A digitális oktatás adatainak célhoz kötött kezelése

1.1. A digitális oktatás tantermi órától eltérő adatkezelésének jogi alapjai
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján az adatkezelés célja az iskolai
nevelés és oktatás, mint köznevelési alapfeladat ellátása, így az adatkezelő a köznevelési
intézmény
A 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk 1. pont meghatározása alapján egy
ember arca, képmása személyes adatnak, a felvétel készítése, felhasználása adatkezelésnek
minősül. Mind a tanárokról, mind pedig a tanulókról készült felvétel személyes adat.
A digitális oktatás folyamán értékelés céljából készített és felhasznált felvételek 2011.évi
CXII. törvény 5.§ (3) bekezdése szerint kötelező adatkezelésnek minősül, a 2016/679 európai
parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikk (1.e) pontja alapján közfeladat ellátására szolgál.

1.2. A digitális oktatás adatkezelésének célja
Az oktatási-nevelési feladat során kezelt személyes adatok, így különösen a fénykép,
videofelvétel, vagy hangfelvétel kezelésének célja
•

az ingyenes és kötelező alapfokú, valamint az

•

ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú nevelés-oktatáshoz való jog
biztosítása,

•

a köznevelési intézmény jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása, és

•

a digitális munkarendben végzett oktatási tevékenység ellátásával kapcsolatos
feladatok végzése, kapcsolattartás, az ismeretek átadása és az ismeret (számonkérés)
vagy jelenlét ellenőrzése.
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1.3. A digitális oktatás tantermi órától eltérő adatkezelés módja
Csak a fent meghatározott célok elérése érdekében és azzal arányosan lehet kezelni az oktatás
során keletkezett személyes adatokat, betartva az adatkezelésre vonatkozó alapelveket,
biztonsági előírásokat.
A személyes adatok kezelése csak akkor és annyiban lehetséges, amennyiben az adatkezelés
célját nem lehetséges adatkezelést nem igénylő eszközökkel elérni
(2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet, 5.cikk (1) bekezdés c) pont
(adattakarékosság elve) szerint a felvételen csak a tanuló szerepelhet, más személy, és a
tágabb környezet nem jelenhet meg rajta.
A digitális oktatás folyamán az intézmény által választott, nem nyilvános, zárt
kommunikációs csatornákon folyhat adattovábbítás a pedagógus-gondviselő-tanuló között.

1.4. Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés alapvetően az adatkezelési cél megvalósulásáig tart. Ezért a tantermen kívüli,
digitális munkarendben végzett oktatás során keletkezett, a tanulóról készült, vagy a tanuló
saját magáról készített és elküldött fénykép, videofelvétel vagy hangfelvétel adatokat a
pedagógus az értékelés megtörténte után, de legkésőbb a tanév végén haladéktalanul, vissza
nem állítható módon törölni köteles.

1.5. Adatbiztonság
A 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikk (1) bekezdés e) pont alapelvének
értelmében a felvételek tárolása során biztosítani kell, hogy jogosulatlan harmadik személy
azokhoz ne férhessen hozzá. Tekintettel arra, hogy a személyes adatok kezelése nem csak az
iskola falain belül történik, a biztonságos környezet megteremtése közös feladat, így mindent
meg kell tenni annak érdekében, hogy megakadályozzuk az adatkezeléshez használt
eszközök, adattárak, belépési jelszavak stb. illetéktelenek (a családtagok is ennek
minősülhetnek) általi hozzáférését.
A 2011. évi CXC. törvény 42.§ (1) bekezdése alapján a pedagógust az így keletkezett adatok
vonatkozásában titoktartási kötelezettség terheli.
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A 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 219. § (4) bekezdése vonatkozásában a
digitális munkarendben megvalósuló oktatás során készült bármely kép- és hangfelvétel vagy
egyéb személyes adat továbbítása, közzététele, megosztása az internet nyilvánossága részére,
az erre vonatkozó hozzájárulás hiányában jogosulatlan adatkezelés és megvalósítja a
személyes adattal való visszaélés bűncselekményét is.

1.6. Tájékoztatás és hozzáférés joga:
Az adatkezelő köteles tájékoztatást adni a különleges oktatási rendszerben (digitális oktatás)
folytatott, az intézményi adatkezelési szabályzattól eltérő adatkezelési rendről.
Az adatkezeléssel érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) a köznevelési
intézményhez, mint adatkezelőhöz eljutatott kérelmében tájékoztatást kérhet arról, hogy a
tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett feladatellátás során készült-e a tanulóról
felvétel, és ha igen, milyen felvételek készültek.
Az adatkezeléssel érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) a köznevelési
intézményhez, mint adatkezelőhöz eljutatott kérelmében tájékoztatást kérhet arról, hogy ki,
milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból, mennyi ideig és milyen személyes adatokat
kezel a tanulóról, továbbá arról, hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, a tanuló mely
személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a tanuló személyes
adatait.

1.7.Tiltakozás joga:
A tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy), a tanuló saját helyzetével kapcsolatos
okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az adatkezelő a
személyes adatokat a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem
megfelelően kezelné.

1.8. Törléshez való jog:
A tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán a tanuló (szülői felügyeletet gyakorló
személy) csak akkor élhet a törléshez való jogával, ha az adatkezelő köznevelési intézmény
közfeladat ellátása keretében végzett feladata végrehajtásához az adat nem szükséges.
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1.9. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog:
A tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) kérheti, hogy a tanuló személyes adatai
kezelését az adatkezelő korlátozza, amennyiben az adatkezelőnek már nincs szüksége a
személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az
adatkezelés ellen. Ez utóbbi esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg
megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett
jogos indokaival szemben.

1.10. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok érvényesítése, és a jogorvoslati lehetőségek
Az intézményi szabályzatban foglaltaknak megfelelően biztosítottak.
Záradék: A nevelőtestület 2020……. értekezletén elfogadta.
Kelt:
………………………….
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