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1. BEVEZETÉS

Kérjük, figyelmesen olvassa el az Adatkezelési tájékoztatót (a továbbiakban: Tájékoztató), annak érdekében, hogy
megértse, hogy hogyan kezeljük a tanulók és szüleik személyes adatait, és megismerje az adatkezeléssel
kapcsolatos jogait.

A Creascola Kft. és a Creascola Nyolcosztályos Gimnázium (a továbbiakban mindkettő: Adatkezelő vagy Iskola)
tevékenysége során szükségszerűen kezel adatokat, azonban fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére,
jogszabályi előírások betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

Iskola tájékoztatja tanulóit, szüleiket, illetve további érdeklődőket, hogy személyes adataikat milyen módon kezeli.
Adatkezelő a jelen Tájékoztatóval tesz eleget a GDPR (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) – a továbbiakban: Rendelet) által előírt tájékoztatási kötelezettségének.

Kérjük, amennyiben a jelen Tájékoztatóval vagy az Iskola bármely egyéb adatkezelési tájékoztatójával vagy
adatkezelésével kapcsolatosan bővebb információra lenne szüksége, vegye fel a kapcsolatot az Iskola
munkatársaival a 2. pontban megjelölt elérhetőségek egyikén.
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2. ADATKEZELŐ ADATAI

A következő adatkezelők közösen üzemeltetik a Creascola Nyolcosztályos Gimnáziumot (a továbbiakban Iskola). Az
Iskola üzemeltetése érdekében adatkezelők közösen kezelik a tanulók, szülők, partnerek személyes adatait a jelen
tájékoztatóban foglaltak szerint.

Név: Creascola Közösségi Iskolák Továbbképzési és Szolgáltató Nonprofit Kft.
Székhely: 2040 Budaörs, Liget u. 3/a
Weblap: www.creascola.hu 
Adatvédelmi tisztviselő: Kátai Gréta
E-mail: gdpr@creascola.hu

Név: CREASCOLA Nyolcosztályos Gimnázium
Székhely: 2040 Budaörs, Liget utca 3/a.
Weblap: www.creascola.hu 
Adatvédelmi tisztviselő: Kátai Gréta
E-mail: gdpr@creascola.hu

Érintett adatkezelési jogainak gyakorlása során bármely adatkezelőhöz fordulhat. Adatkezelők biztosítják, hogy a
kérelem a megfelelő adatkezelő által kerüljön kezelésre és megválaszolásra. Adatkezelők biztosítják, hogy a közös
adatkezelés ne járjon az érintettek jogainak sérelmével.

A jelen Tájékoztatóban „Adatkezelő” alatt a jelen pontban foglalt adatkezelőket együttesen kell érteni.
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3. AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK, ELVEI ÉS AZ ADATBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A Tájékoztatóban használt fogalmak elsősorban a Rendelet alapján kerültek meghatározásra.

Adatkezelő a személyes adatok során az adatkezelés alábbi alapelveivel összhangban jár el: célhoz kötöttség elve,
szükségesség-arányosság elve, jogszerűség és tisztességes eljárás elve, átláthatóság elve, adattakarékosság elve,
arányosság elve, elszámoltathatóság elve. Az adatkezelés elveiről bővebb információkat talál a Rendelet 5.
cikkében.

A Tájékoztatóban hivatkozott, legfontosabb jogszabályok:

- 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) 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 (Rendelet)

- Magyarország Alaptörvénye
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
- 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, (Nkt.)
- 2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról (Onyt.)
- 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
- 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról (R.)
- 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
- 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
- 2000. évi C. törvény a számvitelről (Számviteli tv.)
- 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről (Art.)
- 1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok

használatáról
- 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról (Áfa tv.)
- 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

Adatkezelő a „privacy-by-design”, azaz az alapértelmezett és beépített adatvédelem alapelve szerint egész
adatvédelmi folyamatának kialakítása során figyelemmel van az adatbiztonság követelményére.

Adatkezelő célja, hogy az adatkezelési kockázatok csökkentése érdekében a személyes adatok kezelését a
minimálisra csökkentse.

Adatkezelő adatbiztonsági feladatkörében
- technikai és szervezési intézkedéseket tesz az elektronikusan tárolt adatok biztosítása tekintetében
- biztosítja a jogszabály által megkövetelt adatbiztonsági szabályok érvényesülését
- biztosítja az adatvédelmi, illetve titokvédelmi szabályok érvényesülését
- megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést
- megteszi a szükséges intézkedéseket az adatok sérülésének megelőzése érdekében
- elősegíti az adatkezelési tudatosságot munkavállalói tekintetében az adatbiztonság biztosítása céljából
- biztosítja a papír alapon tárolt adatok fizikai védelmét
- biztosítja az elektronikusan tárolt adatokhoz használt eszközök fizikai védelmét
- biztosítja az elektronikusan tárolt adatok jelszavas védelmét
- gondoskodik az adatok rendszeres biztonsági mentéséről
- biztosítja, hogy az adatokhoz való hozzáférés kizárólag az arra jogosultak számára legyen engedélyezett
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Adatkezelő heti rendszerességgel biztonsági mentést készít elektronikusan tárolt adatairól. A biztonsági mentések
tárolásáról Adatkezelő saját szerverén gondoskodik. A biztonsági mentések tárolásának időtartama: legfeljebb 2
hét.
Adatkezelő napi rendszerességgel biztonsági mentést készít az e-napló tartalmáról. A biztonsági mentések
tárolásáról Adatkezelő saját szerverén gondoskodik. A biztonsági mentések tárolásának időtartama: legfeljebb 3
hónap.

A biztonsági mentésekre vonatkozó adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő jogos érdeke, hogy a Rendelet
követelményeinek megfeleljen és biztosítsa a tevékenysége során keletkezett adatok folyamatos és zavartalan
rendelkezésre állását. Adatkezelő jelentős mennyiségű adatot kezel, amely adatok biztonságos megőrzéséhez és
eseteges sérülésük esetén helyreállításához jelentős közérdek fűződik.

Az adatkezelés célja: az adatbiztonság növelése, Adatkezelő működésével kapcsolatos dokumentumok megőrzése
és esetleges adatbiztonsági probléma esetén helyreállítása, a munkafolyamatok folytonosságának biztosítása.
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4. A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI

Az adatok megismerésére Adatkezelő munkatársai, megbízottjai – kizárólag munkakörük, szerződéses
kötelezettségeik ellátásához szükséges mértékben – jogosultak.

Adatkezelő főszabály szerint nem továbbít adatot harmadik országba. Amennyiben eseti jelleggel ilyen
adattovábbításra sor kerül, Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít érintettek tájékoztatására és – szükség esetén –
hozzájárulásuk dokumentálására.

Adatkezelő főként saját munkatársai segítségével végzi el az adatkezelési műveleteket. Kiszervezett feladatok,
illetve egyéb együttműködés esetén Adatkezelő adatot továbbít partnerek (adatkezelők vagy adatfeldolgozók)
részére.

Adatkezelő biztosítja, hogy az adattovábbítás során is megvalósuljanak az adatkezelés jogszabályi feltételei (cél,
jogalap), illetve az adattovábbítás ne járjon az Ön jogainak sérelmével.

Az adatfeldolgozókról és az adattovábbítás címzettjeiről az alábbi táblázatokban talál részletes tájékoztatást:

Adatkezelési
tevékenység

Adatfeldolgozó
neve

Adatfeldolgozó elérhetősége Átadott adatok

1. weboldal szerver
szolgáltatója

Magyar Hosting
Kft.

1132 Budapest, Victor Hugo

u. 18-22.

Weboldal működtetéséhez

szükséges adatok

2. könyvelő,
bérszámfejtő

Benefit
Könyvelőiroda
Kft.

2040 Budapest, Őszibarack
utca 10.

Tevékenység elvégzéséhez
szükséges adatok,
információk

3. számlázó program KBOSS Kft. 1031 Budapest, Záhony utca
7.

kimenő számlán szereplő
információk

4. hírlevél szolgáltató címzettek neve, e-mail címe
5. iskola-egészségügyi

feladatok ellátása
Adriana Medical
Bt.

2045 Törökbálint, Kisfaludy
utca 74.

6. védőnői feladatok
ellátása

7. Google Workspace Google
8. Microsoft 365
9. Discord
10. NETFIT Oktatási

Minisztérium
1055 Budapest, Szalay utca
10-14.

gyermekek fizikai
állapotának, fizikai
fittségének adatai

11. gyermek-étkeztetés
biztosítása

HPM+ Kft. 2462 Martonvásár, Fehérvári
út 1.

gyermek neve, belépési
kódja, rendelt étkezés
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5. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA, A KEZELT ADATOK KÖRE ÉS AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Tanulóinkkal, szüleikkel való kapcsolatunk során folyamatosan végzünk adatkezelést a mindenkor hatályos
jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően. A konkrét adatkezelési tevékenységek leírása az alábbiakban található:

a. Tanulók adatainak kezelése a tanulói jogviszonnyal kapcsolatban

ÉRINTETTEK KÖRE Iskolával tanulói jogviszonyba kerülő tanuló
ADATOK FORRÁSA Törvényes képviselő által megadott adatok, illetve az Iskola által létrehozott adatok

(pl.: tanulói értékelés)
ADATKEZELÉS CÉLJA A tanulói jogviszonnyal kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek teljesítése
ADATKEZELÉS JOGALAPJA Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pontja - az adatkezelés közérdekű, vagy az

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges

KEZELT ADATOK KÖRE Nkt. 41. § (4) bekezdésében foglalt adatok
ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA Iskola a tanulói adatokat a jogviszony megszűnésétől számított tíz évig kezeli

Nkt. 41. § (10)
ADATTOVÁBBÍTÁS A jogszabályban foglalt feltételek fennállása esetén a jogszabály által előírt címzetti

körnek továbbítja az adatokat (KIR, fenntartó, jegyző, köznevelési feladatot ellátó
szerv, pedagógiai szakszolgálat, érintett másik iskola, szakmai ellenőrzést végző,
család-, gyermek-és ifjúságvédelmi szerv, egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot
ellátó intézménynek, bíróság, rendőrség, ügyészség, nemzetbiztonsági szolgálat,
diákigazolvány elkészítésében közreműködők részére, tankönyv forgalmazókhoz).

Nkt. 41. § (4) A köznevelési intézmény a gyermek, tanuló alábbi adatait tartja nyilván:
a) a gyermek, tanuló neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének, tartózkodási helyének
címe, társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való
tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma,
b) szülője, törvényes képviselője, a családi pótlékra jogosult neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma,
c) a gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok,
d) a gyermek óvodai jogviszonyával, a tanuló tanulói jogviszonyával kapcsolatos adatok
da) felvételivel kapcsolatos adatok,
db) az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul,
dc) jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok,
dd) a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok,
de) kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok,
df) a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok,
dg) a gyermek, tanuló oktatási azonosító száma,
dh) mérési azonosító,
e) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok:
ea) az egyéni munkarenddel kapcsolatos adatok,
eb) a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése, vizsgaadatok,
ec) felnőttoktatás esetében az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatok,
ed) a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok,
ee) a tanuló diákigazolványának sorszáma,
ef) a tankönyvellátással kapcsolatos adatok,
eg) évfolyamismétlésre vonatkozó adatok,
eh) a tanulói jogviszony megszűnésének időpontja és oka,
f) az országos mérés-értékelés adatai.
g) azt, hogy a tanuló hányadik évfolyamon, mely országban vett részt a 9. § (4) bekezdése alapján szervezett
határon túli kiránduláson.
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h) azt, hogy a tanuló hányadik évfolyamon, mely országban vett részt külföldi tanulmányúton.
i) a gyermek, tanuló után családi pótlékra jogosult személy nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, telefonszámát,
ha ez a személy nem a gyermek, tanuló szülője, törvényes képviselője.
(5) A (2)-(3) bekezdésben foglalt adatok - az e törvényben meghatározottak szerint, a személyes adatok védelmére
vonatkozó célhoz kötöttség megtartásával - továbbíthatók a fenntartónak, a kifizetőhelynek, a bíróságnak,
rendőrségnek, ügyészségnek, a közneveléssel összefüggő igazgatási tevékenységet végző közigazgatási szervnek, a
munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak, a nemzetbiztonsági szolgálatnak.
(7) 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, 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 a fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, települési
önkormányzat jegyzője, közigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat részére,
b) óvodai, iskolai felvételével, átvételével kapcsolatos adatai az érintett óvodához, iskolához, felsőoktatási
intézménybe történő felvétellel kapcsolatosan az érintett felsőoktatási intézményhez,
c) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, társadalombiztosítási azonosító jele, szülője,
törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, az
óvodai, iskolai egészségügyi dokumentáció, a tanuló- és gyermekbalesetre, illetve a tanuló fizikai állapotára és
edzettségére vonatkozó adatok az egészségi állapotának megállapítása céljából az egészségügyi,
iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek,
d) 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 a családvédelemmel foglalkozó
intézménynek, szervezetnek, gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek,
e) az igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges adatai az igénybe vehető állami támogatás
igénylése céljából a fenntartó részére,
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.
(8) A gyermek, a tanuló
a) sajátos nevelési igényére, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségére, tartós gyógykezelésére vonatkozó
adatai, továbbá a gyermek, tanuló speciális köznevelési ellátásához elengedhetetlenül szükséges szakorvosi,
iskolaorvosi diagnózisának adatai a pedagógiai szakszolgálat, a nevelési-oktatási intézmények és az egészségügyi
szakellátó között,
b) óvodai fejlődésével, valamint az iskolába lépéshez szükséges fejlettségével kapcsolatos adatai a szülőnek, a
pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az iskolának,
c) magatartása, szorgalma és tudása értékelésével kapcsolatos adatai az érintett osztályon belül, a
nevelőtestületen belül, a szülőnek, iskolaváltás esetén az új iskolának, a szakmai ellenőrzés végzőjének,
d) diákigazolványa kiállításához szükséges valamennyi adata a hivatal, a diákigazolvány elkészítésében
közreműködők részére
továbbítható.
(10) A köznevelési intézmény a nyilvántartott gyermek és tanulói adatokat a jogviszony megszűnésétől számított
tíz évig, az alkalmazottak, óraadók adatait a jogviszony megszűnésétől számított öt évig kezeli.

Onyt. 6. § (1) A köznevelési intézmény, a szakképző intézmény és a felsőoktatási intézmény, a felnőttképző, a
jegyző, a közneveléssel, a szakképzéssel és a felsőoktatással összefüggő igazgatási, ellenőrzési tevékenységet végző
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közigazgatási szerv és az e törvényben meghatározott feladatok végrehajtásában közreműködő
intézményfenntartók, intézmények adatokat szolgáltatnak az oktatási nyilvántartásba.
(2) A 4. § (2) bekezdés j) pontja szerinti pedagógus-továbbképzési nyilvántartás alrendszer részére továbbá
a) a pedagógus-továbbképzés szervezője szolgáltatja az 1. melléklet X. rész 2. pont b), d), valamint f)-h)
alpontjában felsorolt adatokat, amely adatokat az adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítése érdekében
nyilvántartja;
b) a köznevelési intézmény vezetője szolgáltatja az 1. melléklet X. rész 2. pont e) és l) alpontja szerinti adatokat.

b. Távoktatás során felmerülő adatkezelés

ÉRINTETTEK KÖRE Távoktatásban résztvevő tanulók
ADATOK FORRÁSA Távoktatást biztosító felületen keletkező adatok
ADATKEZELÉS CÉLJA A tanulók számára oktatás biztosítása abban az esetben, ha a jelenléti oktatás

akadályozott
ADATKEZELÉS JOGALAPJA Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pontja - az adatkezelés közérdekű, vagy az

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges

KEZELT ADATOK KÖRE Név, regisztrációs adatok
ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA A tanulói jogviszony megszűnéséig
ADATTOVÁBBÍTÁS Google Classroom, Discord

c. Elektronikus naplóval kapcsolatos adatkezelés (Mayor)

ÉRINTETTEK KÖRE Iskolával tanulói jogviszonyba kerülő tanuló
ADATOK FORRÁSA Személyazonosító adatok érintett által megadva, a tanulmányokra vonatkozó adatok

Iskola által rögzítve
ADATKEZELÉS CÉLJA A tanuló tanulmányaival, hiányzásaival kapcsolatos információk rögzítése annak

érdekében, hogy a tanuló törvényes képviselője értesülhessen a tanulóval kapcsolatos
információkról

ADATKEZELÉS JOGALAPJA Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pontja - az adatkezelés közérdekű, vagy az
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges
Nkt. 57. § (6) bekezdés

KEZELT ADATOK KÖRE Név, születési idő, születési hely, anyja neve, állampolgársága, anyanyelve, TAJ száma,
oktatási azonosítója, diákigazolvány száma, állandó lakcím, tartózkodási hely, e-mail
címe, telefonszáma, kollégiumi jogviszonya, bejáró-e, apja (gondviselője) neve,
lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, anyja neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe.
A tanuló jogviszonya, tantárgyai, osztálya, csoportjai, érdemjegyei, hiányzásai,
felmentései.

ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA A tanulói jogviszony megszűnéséig
ADATTOVÁBBÍTÁS Szülő vagy törvényes képviselő

Nkt. 57. § (6) Az iskolai nyomtatványok - az év végi bizonyítvány és az állami vizsga teljesítéséről kiállított
bizonyítvány kivételével - a köznevelésért felelős miniszter által jóváhagyott rendszer alkalmazásával, a
személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi követelmények megtartásával elektronikus úton is elkészíthetők és
tárolhatók. A bizonyítvány kiállításának alapjául szolgáló nyomtatványt ebben az esetben is elő kell állítani
nyomtatott formában, és meg kell őrizni.
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ÉRINTETTEK KÖRE Szülő vagy törvényes képviselő
ADATOK FORRÁSA Személyazonosító adatok érintett által megadva, a tanulmányokra vonatkozó adatok

Iskola által rögzítve
ADATKEZELÉS CÉLJA A tanuló tanulmányaival, hiányzásaival kapcsolatos információk rögzítése annak

érdekében, hogy a tanuló törvényes képviselője értesülhessen a tanulóval kapcsolatos
információkról

ADATKEZELÉS JOGALAPJA Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pontja - az adatkezelés közérdekű, vagy az
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges
Nkt. 57. § (6) bekezdés

KEZELT ADATOK KÖRE Mayor belépési azonosító, Mayor jelszó, e-mail cím
ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA A tanulói jogviszony megszűnéséig

d. Iskolán kívüli tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés

ÉRINTETTEK KÖRE Iskolai programon résztvevő személyek
ADATOK FORRÁSA Iskola nyilvántartásából származó adatok, illetve érintett által megadott adatok
ADATKEZELÉS CÉLJA Iskola által szervezett szabadidős (nem oktatással összefüggő) programok

lebonyolítása
ADATKEZELÉS JOGALAPJA Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja – érintett hozzájárulása, melyet a programra

való jelentkezéssel ad az érintett
KEZELT ADATOK KÖRE A konkrét program szervezéséhez szükséges adatok, melyről Iskola a program

szervezése során tájékoztatást nyújt
ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA A program befejezéséig
ADATTOVÁBBÍTÁS A program függvényében feltétlenül szükséges adattovábbítás esetén Iskola

tájékoztatást nyújt az adatok továbbításáról

e. Tankönyvellátással kapcsolatos adatkezelés

ÉRINTETTEK KÖRE Tanulók
ADATOK FORRÁSA Iskola nyilvántartásából származó adatok
ADATKEZELÉS CÉLJA Iskola által szervezett szabadidős (nem oktatással összefüggő) programok

lebonyolítása
ADATKEZELÉS JOGALAPJA Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pontja - az adatkezelés közérdekű, vagy az

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges
Nkt. 93/E.§ (5) bekezdés

KEZELT ADATOK KÖRE Nkt. 93/E. § (5) bekezdésben foglalt adatok
ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA A tanév befejezéséig
ADATTOVÁBBÍTÁS Iskola átadja a könyvtárellátónak a tankönyvek tanulóra, évfolyamra, tantárgyra

lebontott címlistáját

Nkt. 93/E. § (5) Az iskola a tankönyveket - jogszabályban meghatározottak szerint, elektronikus formában - a
könyvtárellátó felületén keresztül rendeli meg. A könyvtárellátó számára az iskola a tankönyvrendeléssel
kapcsolatos, alábbi személyes adatokat adja át:
a) a tanuló neve,
b) a tanuló oktatási azonosító száma,
e) a tanuló iskolájának neve, OM azonosítója,
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f) a tanuló évfolyamának, osztályának megjelölése,
g) a tanuló részére az iskolai tankönyvellátás keretében megrendelt, megvásárolt tankönyvek címe,
h) a tanuló nemzetiségének megjelölése, ha jogszabályban meghatározott nyilatkozattal vesz részt a nemzetiségi
nevelés-oktatásban.

f. Hit- és erkölcstan nyilatkozat

ÉRINTETTEK KÖRE Tanulók, törvényes képviselő
ADATOK FORRÁSA Érintett
ADATKEZELÉS CÉLJA Hit- és erkölcstan oktatás megszervezése
ADATKEZELÉS JOGALAPJA Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pontja - az adatkezelés közérdekű, vagy az

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges
Nkt. 3. § (3) bekezdés, 35. §, 35/A. § és 35/B.§

KEZELT ADATOK KÖRE Tanuló neve és évfolyama, törvényes képviselő neve, lakcíme
ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA A tanév végéig
ADATTOVÁBBÍTÁS -

g. Tanuló egészségügyi adatainak kezelése

ÉRINTETTEK KÖRE Tanulók
ADATOK FORRÁSA Érintett által megadva (orvosi igazolás)
ADATKEZELÉS CÉLJA Tanulók egészségének megőrzése, mulasztások igazolása
ADATKEZELÉS JOGALAPJA Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pontja - az adatkezelés közérdekű, vagy az

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges
Rendelet 9. cikk (2) bekezdés f) pont

KEZELT ADATOK KÖRE Fennálló betegség, orvosi igazolásban foglalt adatok, tanulói balesetek, esetleges
allergia

ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA A tanulói jogviszony fenntartásáig
ADATTOVÁBBÍTÁS Iskola-egészségügyi feladatokat ellátó intézmény, orvos részére

h. Kedvezményre való jogosultság megállapítása

ÉRINTETTEK KÖRE Kedvezményt igénybe vevő tanuló és törvényes képviselője
ADATOK FORRÁSA Érintett által megadva
ADATKEZELÉS CÉLJA Kedvezmények biztosítása a jogosultsággal rendelkező tanulók részére
ADATKEZELÉS JOGALAPJA Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pontja - az adatkezelés közérdekű, vagy az

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges
Nkt. 41. § (9), 46. § (4)

KEZELT ADATOK KÖRE Nkt. 41. § (9) bekezdésben foglalt adatok
ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA A tanév végéig
ADATTOVÁBBÍTÁS -
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Nkt. 41. § (9) A nevelési-oktatási intézmény nyilvántartja továbbá azokat az adatokat, amelyek a jogszabályokban
biztosított kedvezményekre való igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükségesek. E célból azok az
adatok kezelhetők, amelyekből megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre való jogosultsága.

46. § (4) A gyermek, tanuló joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben, családja anyagi helyzetétől függően,
külön jogszabályban meghatározott esetekben kérelmére térítésmentes vagy kedvezményes étkezésben,
tanszerellátásban részesüljön, továbbá, hogy részben vagy egészben mentesüljön az e törvényben meghatározott,
a gyermekeket, tanulókat terhelő költségek megfizetése alól, vagy engedélyt kapjon a fizetési kötelezettség
teljesítésének halasztására vagy a részletekben való fizetésre

i. Iskolai étkeztetéssel kapcsolatos adatkezelés

ÉRINTETTEK KÖRE Iskolai étkeztetést igénybe vevő tanulók és törvényes képviselője
ADATOK FORRÁSA Érintett által megadva
ADATKEZELÉS CÉLJA Iskolai étkeztetés biztosítása a tanulók részére
ADATKEZELÉS JOGALAPJA Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pontja - az adatkezelés közérdekű, vagy az

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges
Nkt. 46. § (3)

KEZELT ADATOK KÖRE Tanuló neve, törvényes képviselő neve,
ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA Az étkezés biztosításának időtartam
ADATTOVÁBBÍTÁS gyermekétkeztetést biztosító szolgáltató

Nkt. 46. § (3) A gyermeknek, a tanulónak joga, hogy
b) a nevelési és a nevelési-oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák,
óvodai életrendjét, iskolai tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési
lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki,

j. Tanulók fittségének mérése és adatszolgáltatás

ÉRINTETTEK KÖRE Tanulók
ADATOK FORRÁSA Iskola által mért eredmények
ADATKEZELÉS CÉLJA A jogszabályban foglal adatszolgáltatás teljesítése
ADATKEZELÉS JOGALAPJA Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pontja - az adatkezelés közérdekű, vagy az

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges
R. 81. §
Nkt. 44/B.§ (1) bekezdés

KEZELT ADATOK KÖRE Nkt. 44/B. § (2) bekezdésben foglalt adatok
ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA A tanulói jogviszony megszűnéséig
ADATTOVÁBBÍTÁS NETFIT üzemeltető Oktatási Minisztérium

Nkt. 44/B. § (1) A tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérési adatait tartalmazó informatikai alapú
diagnosztikus értékelő rendszert, a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Tesztet (a továbbiakban: NETFIT) a tanulók
egészségi állapotának nyomon követése céljából a Magyar Diáksport Szövetség működteti.
(2) A NETFIT - mérési azonosító alkalmazásával - a tanuló következő személyes adatait tartalmazza:
a) mérési azonosító,
b) születési év és hónap,
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c) nem,
d) decimális életkor,
e) sajátos nevelési igényre vonatkozó adat,
f) évfolyam,
g) az iskola feladatellátási helye,
h) a fizikai fittségi mérés eredményei.
(3) A nyilvántartás adatai az első adatfelvételtől számított tíz évig kezelhetők.
(4) A fizikai fittségi mérés eredményeit a mérést végző pedagógus - mérésben érintett tanulónként, mérési
azonosító alkalmazásával - rögzíti és feltölti a NETFIT-be. A fizikai fittségi mérés tanulót érintő eredményeit a
tanuló és a szülő a tanuló mérési azonosítójának felhasználásával megismerheti.
R. 81. § (1) A tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését (a továbbiakban: fizikai fittségi mérés)
a) - a b)-d) pontban foglalt kivétellel - az iskola testnevelés vagy mozgásnevelés tantárgyat tanító pedagógusa,
b) ha a tanuló testnevelésórán és gyógytestnevelésben egyaránt részt vesz, az iskola testnevelés vagy
mozgásnevelés tantárgyat tanító pedagógusa és a pedagógiai szakszolgálat gyógytestnevelést tartó pedagógusa
együttműködésben,
c) ha a tanuló kizárólag gyógytestnevelésben vesz részt, a pedagógiai szakszolgálat feladatellátása keretében az
adott intézményben a gyógytestnevelést ellátó pedagógus,
d) ha a tanuló sem testnevelésórán, sem gyógytestnevelésen nem vesz részt, de valamely strukturált
mozgásfejlesztésben igen, a mozgásfejlesztést végző pedagógus,
e) ha a tanuló sajátos nevelési igényű, és részt vesz testnevelésórán, illetve gyógytestnevelésben, az a)-c) pontban
meghatározott pedagógus és a tanuló egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs tanórai
foglalkozását tartó gyógypedagógus, konduktor együttműködésben,
f) ha a tanuló gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben vesz részt testnevelés- vagy mozgásnevelés-órán, a
testnevelést, illetve mozgásnevelést tanító pedagógus
végzi el.
(2) A fizikai fittségi mérés eredményeit az (1) bekezdés a), c), d) és f) pontja szerinti esetben a mérést végző
pedagógus, az (1) bekezdés b) és e) pontja szerinti esetben az iskola testnevelés tantárgyat tanító pedagógusa
rögzíti az Nkt. 44/B. § (1) bekezdése szerinti rendszerbe.
(3) A fizikai fittségi mérések egyes tanulókra vonatkozó, adott tanévben rögzített adatait az érintett pedagógusok,
továbbá köznevelési intézmények vezetői tanévenként elemzik, és meghatározzák az adott tanuló fizikai fittségi
szintjének további fejlesztése szempontjából - elsősorban az iskolai testnevelés tantárgy, valamint az egészségügyi
és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs tanórai foglalkozás, valamint a gyógytestnevelés keretei között -
szükséges intézkedéseket.
(4) A tanulók fizikai fittségi mérésének részletes szabályait a miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján
teszi közzé.

k. Törvényes képviselő és szülő adatainak kezelése tanulói jogviszonnyal kapcsolatban

ÉRINTETTEK KÖRE Szülő és törvényes képviselő, valamint a családi pótlékra jogosult
ADATOK FORRÁSA Érintett által megadva
ADATKEZELÉS CÉLJA A tanulói jogviszonyhoz kapcsolódó jogszabályi kötelezettség teljesítése
ADATKEZELÉS JOGALAPJA Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pontja - az adatkezelés közérdekű, vagy az

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges
Nkt. 41. § (4)

KEZELT ADATOK KÖRE Név, lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám
ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA Iskola a tanulói adatokat a jogviszony megszűnésétől számított tíz évig kezeli

Nkt. 41. § (10)
ADATTOVÁBBÍTÁS A jogszabályban előírt címzetti körnek kell továbbítani (KIR, fenntartó, jegyző,

köznevelési feladatot ellátó szerv, pedagógiai szakszolgálat, érintett másik iskola,
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szakmai ellenőrzést végző, család-, gyermek-és ifjúságvédelmi szerv, egészségügyi,
iskola-egészségügyi szolgálat feladatot ellátó intézménynek, bíróság, rendőrség,
ügyészség, nemzetbiztonsági szolgálat, diákigazolvány elkészítésében közreműködők
részére, tankönyv forgalmazókhoz)
Nkt. 41. § (4), (9), Onyt. 6. § (1)-(2)

Nkt. 41. § (4) A köznevelési intézmény a gyermek, tanuló alábbi adatait tartja nyilván:
b) szülője, törvényes képviselője, a családi pótlékra jogosult neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma,
i) a gyermek, tanuló után családi pótlékra jogosult személy nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, telefonszámát,
ha ez a személy nem a gyermek, tanuló szülője, törvényes képviselője.
(10) A köznevelési intézmény a nyilvántartott gyermek és tanulói adatokat a jogviszony megszűnésétől számított
tíz évig, az alkalmazottak, óraadók adatait a jogviszony megszűnésétől számított öt évig kezeli.

l. Szülővel történő kapcsolattartás

ÉRINTETTEK KÖRE Szülő és törvényes képviselő
ADATOK FORRÁSA Érintett által megadva
ADATKEZELÉS CÉLJA Kapcsolattartás a szülővel vagy törvényes képviselővel
ADATKEZELÉS JOGALAPJA Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pontja – az adatkezelés közérdekű, vagy az

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges

KEZELT ADATOK KÖRE Név, e-mail cím, telefonszám
ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA A tanulói jogviszony végéig
ADATTOVÁBBÍTÁS -

m. Fénykép, videó, hangfelvétel készítése és nyilvánosságra hozatala

ÉRINTETTEK KÖRE Iskolai rendezvényen résztvevő személyek
ADATOK FORRÁSA Iskola munkatársai, megbízottai által készített felvételek
ADATKEZELÉS CÉLJA Iskolai rendezvények, versenyek, foglalkozások dokumentálása és erről való

tájékoztatás az Iskola honlapján, közösségi oldalán, iskolaújságban vagy az iskolai
nyomtatott anyagaiban

ADATKEZELÉS JOGALAPJA Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja – Adatkezelő jogos érdeke, hogy az iskolával
kapcsolatos eseményeket bemutassa a szülők és egyéb érdeklődők részére, ezáltal az
iskola népszerűségének növelése, imázsának építése

KEZELT ADATOK KÖRE Képmás, hang, illetve az ebből levonható információ
ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA Az érintett tiltakozásának a bejelentéséig, vagy az adatkezelési cél megszűnéséig
ADATTOVÁBBÍTÁS Iskolai honlap, iskolai újság, Iskola közösségi oldala

n. Iskola marketing kiadványaiban történő képmegjelenés

ÉRINTETTEK KÖRE Iskolai kiadványban szereplő személyek
ADATOK FORRÁSA Iskola munkatársai, megbízottai által készített felvételek
ADATKEZELÉS CÉLJA Iskola népszerűsítése, bemutatása marketing anyagok által, mely esetenként

tartalmazza a tanulók, szülők, munkatársak fényképét, illetve róluk készült videót
ADATKEZELÉS JOGALAPJA Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja – Adatkezelő jogos érdeke, hogy marketing

anyagaiban a hozzájárulással készült képeket felhasználhassa
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KEZELT ADATOK KÖRE Képmás, hang, illetve az ebből levonható információ
ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA Az érintett tiltakozásának a bejelentéséig (kivéve, ha Adatkezelő érdekei megelőzik

Érintett érdekeit vagy alapvető jogait és szabadságait) vagy az adatkezelési cél
megszűnéséig

ADATTOVÁBBÍTÁS Iskolai honlap, iskolai újság, Iskola közösségi oldala, Iskolai nyomtatványok

o. Szerződéskötés

ÉRINTETTEK KÖRE Szülő vagy törvényes képviselő, tanuló
ADATOK FORRÁSA Érintett által megadva
ADATKEZELÉS CÉLJA Szolgáltatási szerződés megkötése a tanuló részére az oktatás biztosítása céljából
ADATKEZELÉS JOGALAPJA Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződés teljesítése
KEZELT ADATOK KÖRE Név, cím, születési hely és idő, anyja leánykori neve
ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA A szerződés a számlák mellékleteként kerülnek tárolásra (ld.: számlák kezelése)
ADATTOVÁBBÍTÁS -

p. Számlázás

ÉRINTETTEK KÖRE Tanuló
ADATOK FORRÁSA Érintett által megadva
ADATKEZELÉS CÉLJA Számvitellel kapcsolatos jogszabályi kötelezettség teljesítése
ADATKEZELÉS JOGALAPJA Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja - Áfatv. 169. § , Számviteli tv. 167. § 169. §
KEZELT ADATOK KÖRE Név, cím, törvényben meghatározott esetben adószám
ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA A Számviteli tv. 169.§ alapján 8 évig köteles Adatkezelő megőrizni a számlákat
ADATTOVÁBBÍTÁS -

q. Hírlevél szolgáltatás

ÉRINTETTEK KÖRE Hírlevélre feliratkozó érdeklődő, akik a feliratkozással egyidejűleg hozzájárulnak
személyes adataik kezeléséhez

ADATOK FORRÁSA Érintett által megadva
ADATKEZELÉS CÉLJA Érdeklődők tájékoztatása az Iskolával kapcsolatos hírekről, az Iskola által szervezett

rendezvényekről, programokról, az ezekre való meghívó kiküldése, valamint
részvételre történő felhívás céljából

ADATKEZELÉS JOGALAPJA Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja – érintett hozzájárulása
KEZELT ADATOK KÖRE Név, e-mail cím
ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA A hozzájárulás visszavonásáig vagy az érintett tiltakozásának a bejelentéséig, vagy az

adatkezelési cél megszűnéséig
ADATTOVÁBBÍTÁS -

r. Kapcsolat-felvételi űrlap a honlapon

ÉRINTETTEK KÖRE A honlapon a kapcsolat-felvételi űrlapot használó személyek
ADATOK FORRÁSA Érintett által megadva, illetve a böngésző által megadott adatok
ADATKEZELÉS CÉLJA Kapcsolattartási lehetőség biztosítása a honlapon
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ADATKEZELÉS JOGALAPJA Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja – érintett hozzájárulása
KEZELT ADATOK KÖRE Név, e-mail cím, üzenet tárgya
ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA A hozzájárulás visszavonásáig vagy az érintett tiltakozásának a bejelentéséig, vagy az

adatkezelési cél (kapcsolattartás) megszűnéséig
ADATTOVÁBBÍTÁS Informatikai szolgáltató, mint adatfeldolgozó kezeli az adatokat

s. Webes látogatók adatainak kezelése

Az Érintettet az Adatkezelő, a weboldal látogatásakor tájékoztatja az ott elhelyezett cookie-król. A cookie-k
használata nélkül az Adatkezelő nem tudja a weboldalát megfelelően üzemeltetni, a weboldalának látogatási
statisztikáit összegyűjteni, valamint a Google hirdetési szolgáltatót megfelelően igénybe venni

Az adatkezelés célja: weboldal funkcionális működésének elősegítése, felhasználói élmény fokozása, marketing
információk gyűjtése

Az adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdeke, mely ahhoz fűződik, hogy honlapja a felhasználók számára
hasznos és funkcionális legyen (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont), illetve a hirdetési (marketing) cookie-k
elfogadása esetén a látogató hozzájárulása (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Az adatkezelésben érintett személyek: a weboldalra látogató személyek

Alkalmazott cookie-k és az adatkezelés időtartama:

Név Lejárati idő
_ga (Google Analytics) 2 év
_gat_**-********-* (Google Analytics) 1 perc
_gid (Google Analytics) 1 nap
mf_4c80b8ad-4f39-4639-a76d-1d1bf69361d4
(Funkcionális)

1 év

89a5788b9f9c747ca0df0e6a9fa71623 (Funkcionális) 1 év
c25e70faea019289f1d7145e1ea1fdc6 (Funkcionális) 1 év
https://medocklinika.hu/ (Funkcionális) 1 hónap
s5_qc (Funkcionális) 1 év

Az adatok tárolásának módja: informatikai rendszerben

Adattovábbítás: a cookie-k a szerver szolgáltatónál kerülnek tárolásra, adattovábbítás nem történik.

| 17 |



6. AZ ÖN JOGAI

Ön kéréseivel, kérdéseivel, panaszaival, Adatkezelő magatartására vonatkozó észrevételével fordulhat közvetlenül
Adatkezelő képviselőjéhez a 2. pontban foglalt elérhetőségeken

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogait Adatkezelőhöz intézett kérelem útján gyakorolhatja. Adatkezelő bármely
elérhetőségén történő megkeresésre haladéktalanul, de legkésőbb a megkeresés kézhezvételétől számított 1
hónapon belül válaszol. Adatkezelő a kérelmek elbírálása során az adatkezelés jogalapjára tekintettel hozza meg
döntését. Ön az alábbiak szerint jogosult fenti jogaival élni:

Hozzájárulás
Szerződés
teljesítése

Jogi
kötelezettség

Jogos érdek
Közfeladat

ellátása
tájékoztatás
kijavítás
korlátozás
törlés
tiltakozás
adathordozhatóság
hozzájárulás
visszavonása
panasztétel
jogorvoslat

Kérjük, hogy lehetőség szerint elektronikus formában vegye fel velünk a kapcsolatot. Tájékoztatjuk, hogy
Adatkezelő lehetőség szerint elektronikus formában válaszolja meg az adatvédelmi kérelmeket, kivéve, ha Ön,
mint érintett a kapcsolattartás más módját kifejezetten kéri, vagy Adatkezelő nem ismeri az Ön elektronikus
elérhetőségét.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az adatok kiadásának kérelme aránytalan többletköltséget jelent Adatkezelő
részére (pl.: a választott formátum miatt), Adatkezelő jogosult az adatok kiadásával kapcsolatos költségeket Önnek,
mint érintettnek felszámítani. Adatkezelő az esetlegesen felmerült költségekről előzetesen tájékoztatja a
kérelmezőt.

Tájékoztatjuk, hogy a 18 éven aluli személyek nevében törvényes képviselőjük jogosult eljárni.

- Előzetes tájékozódáshoz való jog és a hozzáférés joga:
Ön – már az adatkezelés megkezdését megelőzően – jogosult előzetes tájékoztatást kapni az adatkezeléssel
összefüggő tényekről és eseményekről, melyet Adatkezelő jelen tájékoztató tartalmával – és egyéb tájékoztató
dokumentumokkal biztosít. Ön jogosult továbbá arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan,
hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra,
hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.
Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 13-14. cikke tartalmaz.

- A helyesbítéshez való jog
A pontosság alapelve alapján Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Kérem, hogy kérelmében jelölje meg az Önre vonatkozó
helyes adatokat. A javítás tényéről tájékoztatjuk Önt. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 16. cikke tartalmaz.

- A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha a Rendelet 17.
cikkében meghatározott feltételek valamelyike fennáll:

| 18 |



o Az adatok kezelésére már nincs szükség abból a célból, amelyből gyűjtötték.
o Az Érintett visszavonta a hozzájárulását, és az Adatkezelő nem rendelkezik más jogalappal az
adatkezelésre.
o Az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és annak nincs olyan indoka, mely elsőbbséget élvez az
Érintett joggyakorlásával szemben.
o Az adatkezelés jogellenesen történt.
o Jogszabály írja elő az adatok törlését.

Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 17. cikke tartalmaz.

- Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az alábbi esetekben:

o Vitatja az adatok pontosságát – a személyes adatok pontosságának ellenőrzéséig.
o Jogellenes adatkezelés esetén, amennyiben az Érintett ellenzi a törlést, azonban kéri azok
korlátozását.
o Az adatkezelés célja megszűnt, azonban az Érintett igényli azokat jogi igény érvényesítése vagy
védelme érdekében.
o Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, azonban Érintett tiltakozik az
adatkezelés ellen, úgy korlátozni kell az adatkezelést annak megállapításáig, hogy mely érdek élvez
elsőbbséget.

Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 18. cikke tartalmaz.

- Az adathordozhatósághoz való jog
Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy szerződés teljesítésén alapul, és az adatkezelés
automatizált módon történik, úgy Ön jogosult, hogy az Önre vonatkozó, személyes adatokat tagolt, széles körben
használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik
Adatkezelőnek továbbítsa.
Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 20. cikke tartalmaz.

- A tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdekből (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f)
pont), vagy közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen. Az Adatkezelő tiltakozás esetén kizárólag
akkor jogosult a további adatkezelésre, amennyiben igazolja, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok
indokolják, melyek megelőzik az Érintett jogait, vagy az adatkezelés jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
szükséges. Amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzés céljából történik, úgy az Érintett tiltakozását
követően ezen okból továbbiakban nem végezhető adatkezelés.
Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 21. cikke tartalmaz.

- Panasztételi jog
Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban panasszal éljen elsősorban az Adatkezelő és képviselője felé,
másodsorban a – tartózkodási helye, a munkahelye, vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam –
felügyeleti hatóság felé.

A felügyeleti hatóság elérhetőségei:
o Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
o postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
o cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
o Telefon: +36 (1) 391-1400
o Fax: +36 (1) 391-1410
o E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
o URL http://naih.hu
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- Jogorvoslati jog
Ön jogosult a bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, kötelező erejű döntésével szemben, illetve
amennyiben a felügyeleti hatóság panaszával nem foglalkozott, vagy a panasszal kapcsolatos eljárásról nem kapott
3 hónapon belül tájékoztatást. A jogorvoslati jogát az Érintett az illetékes törvényszék előtt gyakorolhatja.
Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 78. cikke tartalmaz
Ön jogosult továbbá hatékony bírósági jogorvoslatra az Adatkezelővel, illetve az adatfeldolgozóval szemben,
amennyiben megítélése szerint személyes adatait nem a Rendelet szabályai szerint kezelték. A jogorvoslati jogát
az illetékes törvényszék előtt gyakorolhatja.
Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 79. cikke tartalmaz.

- Tájékoztatáshoz való jog gyermekek és gondnokság alatt álló személyek esetén
A tájékoztatáshoz való jog a gyermekeket és a gondnokság alatt álló személyeket is megilleti. Adatkezelő a
törvényes képviselő, illetve gondnok tájékoztatásával tesz eleget ezen kötelezettségének azzal, hogy törvényes
képviselő, illetve gondnok köteles vállalni a gyermek vagy gondnokolt tájékoztatását a belátási képességének
megfelelő módon. Amennyiben a gyermek életkora és érettsége lehetővé teszi, a gyermek vagy a törvényes
képviselő kifejezett kérésére Adatkezelő biztosítja a gyermek részére a rövid, szóbeli tájékoztatást is az adatai
kezelésével kapcsolatban.

- Hozzájárulás visszavonásához való jog
Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja, azonban a hozzájárulás
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

- A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó
értesítési kötelezettség
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy
adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul,
vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.
Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 19. cikke tartalmaz.

- Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a
profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős
mértékben érintené – kivéve az Ön hozzájárulásán, a szerződés teljesítése érdekében történő adatkezelést, illetve
amennyiben az adatkezelésre ezen módjára jogszabály felhatalmazást ad.
Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 22. cikke tartalmaz.

- Az Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és
szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt az adatvédelmi incidensről.
Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 34. cikke tartalmaz.
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7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban foglaltakon alapuló eljárásrend alkalmazását kötelezően előírja munkatársai és
szerződéses partnerei részére. Jelen Tájékoztatóban foglaltak a mai naptól visszavonásig érvényesek. Bármely
további kérdés esetén az Adatkezelő munkatársai állnak rendelkezésre a 2. pontban jelzett elérhetőségeken.

Kelt: Budapest, 2022. augusztus 15.

Cresascola Kft.
Creascola Nyolcosztályos Gimnázium

Verziószám: 1.0.
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