ADATKEZELEsI SZABALYZAT

A Kecskeméti
BolyaiJánosGímnázium
iratkeze|ési
szabá|yzatának
]-.sz.mel|éklete

7. Áltolónos rendelkezések
A Mdgyor Köztársoság országgy(iléseMagyarországeurópai uniós joghormonizócióskötelezettségeinek
teljesítése
érdekébenmegalkotta az informóciós önrendelkezésijogról és az informóciószabadsógról
szóló 2077. éviCXll' törvényt.
Szobúlyzotunk
az Európai Unió éso Tonács áltol elÍogodott,o személyesadatok védelmérőlésoz ilyen
adatokszabadóramlásárólszóló rendeletében,
más névená|ta|ánosadatvéde|mi
rendeletben(GeneraI
DataProtectionReguIation,
rövidítve:GDPR)fogIa|tak
betartásávaI
készü|t'

7.7 Adotkezelési szabólyzotunk jogszabólyi alapja éscéljo
Az intézményünkben
éstovábbÍtásrendjétjelen odatkezelé.si
szobólyzothotározzomeg,
folyó odatkezelés
amely iratkezelési
szobályzatunkrészét
képezi.Adotkezelési
szobólyzotunkaz olóbbijogszobólyokalapján
készült:
o az információsönrende|kezésíjogró|
ésaz információszabadsáBró|
szóló 2011.éviCX||.törvény
.

a Nemzetiközneve|ésrő|
szó|ó 2011.éVicxc. törvénv

o

a Loo/!997.(V|.13.)
Korm.rende|et
az érettségi
vizsgavizsgasza
bá|yzatáró |.

Adatkeze!ési
szabólyzatunklegfontosabbcéljaioz olóbbiok:
o

jogró|ésaz információsza
az ínformácíós
önrende|kezési
badságrólszó|ó 2011.éVicX||.törvény
Végrehajtásának
biztosítása,'

o

az EurópaiUnió ésaz EurópaTanácsá|ta|e|fogadott,
a szemé|yes
adatokvédelmérő|
ésaz i|yen
adatok szabad áramlásáró| szó|ó uniós rendeletébenmePhatározotte|őírásoknaktörténő
megfeIe|és,

o

az intézményi
adatkeze|és
ésadatfe|dolgozás
szabá|yainak
rögzítése,

.

jogviszonyban
azon szemé|yes
és kü|önlegesadatok körénekmegismertetése
az intézménnye|
ál|ókka|,ame|yeket
az i5kolatanu|óiró|,munkavá||a|óiról
az intézmény
nyi|Vántart,

.

az adattovábbításra
meghataImazott
munkavá||a|ók
körénekrögzítése,

.

az adatoktovábbítási
szabá|yainak
rögzítése,

o

a nyi|vántartott
adatokhelyesbítési,
tör|ésirendjének
meghatározása,

.

jogaiésérvényesítésük
az adatnyi|vántartásban
érintettszemé|yek
rendjének
köz|ése

.

a szo|gá|ati
titokVédelméVe|
kapcso|atos
rende|kezések
meghatározása.

osszefoglalva szabólyzatunk céljaaz odatkezelésben érintettetszeméIyek- egyértelműésrészletestójékoztatósa az adataik kezelésévelkapcsolatos minden tényről, ígykülönösen az adatkezeléscéljáról
és iogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés
időtartamóról, illetve arról, hogy kik ismerhetÍkmeg az odatokat.

7.2 Az adotkezelésiszobólyzat elÍogadása,jóváhagyása, megtekintése
A Kecskemétibolyoi János Gimnázium működésérevonatkozó odotkezelésiszobályzototoz intézmény
vezetőjénekelőterjesztése
utón o nevelőtestület2018.dugusztus37-i értekezletén
elfogadta.
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jogát gyakoro|taa
Az e|fogadástmege|őzőena jogszabá|yban
meghatározottak
szerintvé|eményezési
a|áírásukkaI
igazoInak.
ame|yeta zárófejezetben
SzÜ|őiMunkaközösségésa Diákönkormányzat,
Va|amintaz isko|a
o tanulók,szüIeikmegtekinthetikaz isko|ahon|apján,
Je|enadatkeze|ési
szabá|yzatot
szü|eiket
szervezett
formában
tájékoztatnike||,
a tanu|ókatés
titkárságán.Tarta|máró|és e|őírásairó|
ad fe|világosítást.
egyébesetekbenaz intézmény.Vezető

7.3 Az adatkezelési szabályzat szeméIyiésidőbeli hatólya
intézményvezetőjére,
vezetőire,pedaBógusaira,
a} Az adatkeze|ési
szabá|yzatbetartásaaz intézmény
éstanu|ójáranézvekötelező érvényű.
vaIamennyimunkavá||a|ójára
szabá|yzatunk
a fenntartó jóváhagyásánakidőpontjáva||éphatá|yba,és
b) Módosítottadatkeze|ésí
határozatIan
időre szó|.
szabá|yzatunkat
tanu|óijogviszonylétesítése
eseténa tanu|ó.j.a kiskorútanu|ószü|ője_
c) Adatkeze|ési
adatkeze|ési
tevékenységérő|
a tanu|ót és a
köte|es tudomásuIvenni,a beiratkozáskor
az intézmény
szütőt írásbantájékoztatníke||.A tanulói adatkezelésidőtartama o középiskolába való jelentkezéstől
követő harmadik év december 37.ig terjed.
kezdődően legJeljebba tonulói jogviszony megszűnését
képezez a|ó|a nem se|ejtezhető
törzskönw a beírásinap|ó,ame|yekrevonatkozóanaz irattári
Kivéte|t
az adatkezelést
megke||szÜntetni.
őrzésiidő az irányadó.Az irattáriőrzésiidő |ete|téve|
d) Adatkeze|ésiszabá|yzatunkatminden aIkaImazottköte|es tudomásul venni, errő| a Munka
tájékoztatni
ke||.A munkavá||a|ók
törvénykönyve46.s (1)szakaszaszerintkészültírásostájékoztatóban
jogviszony
jogviszony
megszűnését
követő ötödik év december31.
adatainakkeze|ése
a
kezdetétő|
a
napjáigterjedhet.Kivéte|t
kqpeznekez a|ó|a jogszabá|yok
áltaIköte|ezőenmegőrzendődokumentumok.
,megke||szüntetni.A munkaviszonnya|,
köza|ka|mazottí
az adatkeze|ést
Az irattáriőrzésiidő |ete|téVe|
_
.
jogviszonnyaI
előírásokszerint nem seIejtezhetők.
kapcsoIatos
adatok q jogszabá|yi

nyilvántartottadatok köre
2. Az intézményben
va|amintaz intézményben
nyi|Vántartott
adatok körét a
A Közoktatás InformációsRendszerében,
Nemzeti közneve|ésrő|szó|ó 2011' évi cxc. törVény 41-44.S-airögzíIik.Ezeket az odatokot kötelezően
nyilvánkelltartoni az alábbiakszerint'

2.7 A munkovóllalók adataÍndkkezelése
törvény44'5 (3}c-fl szakaszai,
az adatkeze|őa k<izneve|ési
2.1.1A KözoktatásInformációsRendszerében
á|talmeghatározott
a|ábbi
Va|amint
e|rende|ése
alapjánkezelia jogszabá|y
a aa.5 (7) bekezdésének
munkavá||a|ói
adatokat:
oJ nevét,anyjanevét,nemét,á||ampo|gárságát,
b,)szü|etési
he|yét
ésidejét,
számát,
c/ oktatásiazonosító
számát,pedagógusigazoIVánya
nevét,a dip|oma
vonatkozóadatokat:fe|sőoktatásiintézmény
ésszakképzettségére
d/ Végzettségére
pedagógus-szakvizsga,
pzettséget,
PhD
szakké
a végzettség,
szakképzettség,
a
számát, a végzettséget,
idejét,
vagymás tudományosfokozatmegszerzésének
e,|munkaköremegnevezését,
valamintoM azonosítoját,
nevét,
címét,
f/ munká|tatója

heIyét,
9J munkavégzésének
jogcímét
jogviszonya
é5idejét,
kezdetének
idejét,megszűnésének
h,l
r,|vezetői beosztását,
l/ besoro|ását,
k/ jogviszonya,munkaviszonyaidőtartamát,
mértékét,
I munkaidejének
időtartamát,
m/ tartós távo||étének
n) |akcímét,
címét,
o) elektronikuslevelezési
pedagógus.továbbképzési
pedagógiai-szakmai
p) e|őmenete|éVe|,
e||enőrzéséve|,
köteIezettségének
kapcso|atos
adatok
közü|
teljesítésével
pal a szakmaigyakor|atidejét,
pbl eset|egesakadémiaitagságát,
pcJ munkaidő-kedvezményének
tényét,
pdl minősítővizsgájának
rögzítetthatáridejét,
kinevezési
okmányban,munkaszerződésben
je|entkezésének
pel minősítővizsgájának,
időpontját,a minősítővizsgaésa
minősÍtőe|járásratörténő
minősítési
e|járásidőpontjátéseredményét,
pf) az a|ka|mazottat
időpontját, megá|lapításait.
érintőpedagógiai-szakmai
e||enőrzés

2.1.2Az intézmény
kezeIia munkavá||a|ássa|
ésaIkaImassággaI
kapcsoIatos
adatokat
A közneve|ésitörVény41.s (2),Va|amint44.s (2) bekezdései
jogá||ásáró|
é5a KözaIkaImazottak
szó|ó
törVény5. sz. me||ékIetében
fogIaItközaIkaImazotti
aIapnyiIvántartásra
VonatkozórendeIkezések
aIapján
a munkavál|a|ók
a|ábbiadataitkeze|jük
az intézményben:
a) neve,|eánykorineve,
b) szü|etési
idejeéshe|ye,anyjaneve
c) oktatásiazonosÍtó
száma,pedagógusigazoIványának
száma
gyermekei
d) csa|ádiá||apota,
szü|etési
ideje,egyébe|tartottak
száma,az eltartáskezdete
e) á||ampo|gárság;
je|e
f) TA.lszáma,adóazonosító
g)a munkavá||a|ó
bankszám|ájának
száma
gyermekeinek
h) csa|ádiá||apota,
szü|etési
ideje
i) á||andó|akcíme
éstartózkodási
he|ye,
te|efonszáma;
e-mai|címe
j) munkaViszonyra,
jogviszonyra
munkavá||alói
Vonatkozóadatok,ígykü|önösen
- iskoIaivégzettség,
szakképesítés,
aIkaImazási
feltéteIek
igazo|ása,
- munkábantö|tött idő,.munkaviszonyba
beszámíthatóidő, besoro|ássa|
kapcso|atos
adatok,korábbi
munkahe|yek
megnevezésq,
a megszűnés
módjaésidőpontja,
. a pedagógustovábbképzésben
va|ó részvéte||e|,
a várakozásiidő csökkentéséve|
kapcso|atos
adatok,
idegennyelv-ismerete,
- a munkavá||a|ó
je|en|egi
besoro|ása,
annakidőpontja,FEoR-száma,
- a munkavá||a|ó
minősítésének
időpbntjaéstartaIma,
- a bűnügyinyilVántartószerVáttutt<iá||ított
hatóságibizonyítvány
száma,ke|te,
- a munkavá||aló
egészségügyi
aIkaImassága,

. aIka|mazott
á|taIkapottkitüntetések,
díjakésmás e|ismerések,
címek,

- munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatratörténő megbízás,munkavégzésre
irányu|ótovábbi
jogviszony,
fegyeImibüntetés,
kártérítésre
kötelezés,
. munkavégzés
ideje,tú|munka
ideje,munkabér,
i|letmény,
továbbáaz azokatterhe|őtartozásésannak
jogosultja,
. szabadság,kiadottszabadság,
- a munkavá||a|ó
részére
történő kifizetések
ésazokjogcÍmei,
- a munkavá||a|ó
részére
adottjuttatásokésazokjogcímei,

. a munkavá||aló
munká|tatóvaI
szembenfenná|lótartozásai,azokjogcímei,
- a többi adataz érintetthozzájárulásáVa|.
Jogszabályifelhatalmazdsnélkülkezeli az intézmény
o pedagógusokésmós munková!tolókt'ényképét
az
isko|ahon|apján
és kiadványaiban
va|ó fe|haszná|ás
érdekében.
Amennyibenaz intézmény
va|ame|y
munkavá||a|ója
ehhez nem kívánhozzájáru|ni,
azt szóbanvagy írásbanje|ezniköteles az intézmény
vezetőjeszámára.

2.2 A tanu|óknyi|Vántartott
éskeze|tadatai
2.2.L Az oktatási HivataIkezeIi a Közoktatás InformációsRendszerében
nyi|Vántartott,
a Nemzeti
közneve|ésrő|
szó|ó 2011'.éVicxc. tv. 44' 5 (5) bekezdésében
fog|a|taka|ap1inaz intézmény
tanulói,
illetőleg oz intézménybe
átvétetüketkérőtanulók esetébenaz a|ábbiadatokat:
felvéteIüket,
A tanuló:
o,)nevét,
b/ nemét,
c/ szü|etési
helyétésidejét,
d/ társadalombiztosítási
je|ét,
azonosító
e,loktatásiazonosítószámát.
f/ a nyja nevét,
tartózkodásiheIyel,
9/ lakóhe|yét,
h/ álIampo|gárságát,
i/ sajátosneve|ési
igénye,
bei||eszkedési,
tanu|ásiésmagatartásinehézsége
tényét,
diá
kigazoIvá
nyána
k számát,
/
k/ jogviszonyáva|kapcsolatbanazt, hogy magántanuló-e,tanköte|es.e,jogviszonyaszünete|é5ének
kezdetét
ésbefejezésének
idejét,
jogviszonya
keIetkezésének,
jogcímét
megszűnésének
4
ésidejét,
m/ neve|ési.oktatási
intézményének
nevét,címét,
oM azonosítóját,
n'ljogviszonyát
megalapozóközneve|ési
aIapfeIadatot,
o,lneve|ésének,
oktatásánakhe|yét,
p/ tanuImányai
várhatóbefejezésének
idejét,
r/ évfo|yamát.
2,2.2Az intézmény
kezeIia tanu|ói,jogviszonnyaI
kapcsoIatos
a|ábbiadatokat
Az intézménya köznevelésitörvény 41. $ (4) bekezdésének
Íelhatotmdzósaalapjúno tanutó a!óbbi
adotoit tartjo nyilvón:
o/ a tanu|ó neve,születésihe|yeésideje,neme,á ||ampo|gársága,
|akóhe|yének,
tartózkodásihelyének
címe,társada|ombiztosítási
azonosítóje|e, nem magyará|lampo|gár
eseténa Magyarországterületén
Va|ótartózkodásjogcímeésa tartózkodásra
jogosítóokiratmegnevezéie,
száma,
b/ szü|ője,törVényesképviselője
neve,lakóheIye,
tartózkodásiheIye,teIefonszáma,
c,/a gyermekóvodaifejlődéséveI
kapcsoIatos
adatok,
d/ a tanu|ótanu|óijogviszonyávaI
kapcsoIatos
adatok
dol feIvéteIiveI
kapcsoIatos
adatok,
db)az a közneve|ési
aIapfe|adat,
ame|yrea jogviszonyirányu|,
dc)jogviszonyszünetelésével,
megszíínésével
kopcsolotosodatoK,
ddJa gyermek,tanu|ómu|asztásávaI
kapcso|atos
adatok.
del kiemeItfigyeImetigény|ő
gyermekre,tanu|óraVonatkozóadatok,
dfl a tanu|ó.ésgyermekba
Iesetrevonatkozóadatok.
dg/a gyermek,tanu|óoktatásiazonosÍtó
száma,
dál mérési
azonosító,
e,/a tanu|óijogviszonnyaI
kapcsoIatos
adatok:
jogá
eo,la magántanu|ói ||ássa
I kapcsoIatos
adatok,
eb/a tanu|ómagatartásának,
szorgaImának
éstudásánakértéke|ése
ésminősítése,
vizsgaadatok,
edi a tanu|óifegye|miés
kártérítési
ügyekke|kapcso|atos
adatoK,
ee/a tanu|ódiákigazoIványá
nak sorszáma,
e//a tankönyve||átással
kapcsoIatos
adatok,

egl éVfo|yamismét|ésre
vonatkozóadatok,
ehJa tanu|óijogviszony
megszűnésének
időpontjaésoka,
adatai.
f) az országosmérés.értéke|és
Az Nkt.41.9 (9) bekezdésében
fog|a|tfeIhataImazás
a|apjánaz intézmény
nyi|Vántartja
azokataz
adatokat, ame|yek a jogszabá|yokbanbiztosítottkedvezményekre
va|ó igényjogosu
|tság (étkezési
kedvezmény,ingyenes tankönyvellátósóro vondtkozó jogosuttság, stb.) e|bírá|ásáhozés igazo|ásához
szükséBesek'
E cé|bó|azok az adatok keze|hetők,
ame|yekbő|megá||apítható
a jogosu|tszemé|ye
ésa
jogosu|tsága.
kedvezményre
va|ó

2.3 Az iskolai eseményekenkészültfényképekkezelése
Az intézményben
szervezettiskoloieseményekrő!
szótó tájékoztatásérdekébeh
az intézmény
honlapjánés
kiodvónyoiban az eseményekrőlfényképekettesz közzé, amelyeken tanu|ók vagy tanu|ók csoportjai
szerepe|hetnek.
Amennyibenaz intézmény
tanu|ójavagyannakgondvise|ője
úgynyi|atkozik,
hogy nem
kívánszerepelniaz isko|aá|taIkészített
fényképeken,
gondvise|ő
azt a
és a tanu|óa|áírásávaI
e||átott
nyiIatkozatban
ke||jeIezniaz intézmény
vezetője5zámára'

2.4 A tanulók személyesvdgy különleges adatdÍnak céthoz kiitijtt kezelése
A tanu|ók,szÜ|őkszemé|yes;
vagy a tanu|ók kü|ön|egesadatai közü| az isko|aimunkaszervezés
és a
tanu|ók érdekébeno kötelezően nyilvóntartandó adotok mellett céIhozkötötten kezeliük tovóbbá az
atóbbi adatokot:
o a tanu|ókésa szü|őke-mai,|
címea hatékony
kapcso|attartás
érdekében,
o a tanu|óesetlegesspeciá|istáp|á|kozására
vonatkozókülön|egesadatoka kirándu|ások,
projektek
étkeztetésének
megszerv'ezése
érdekében,
. a rendszeresgyermekvéde|mi
kedvezmény
megá||apítására
Vonatkozóadatokaz ingyenesvagy
juttatásokmegálIapítása
kedvezményes
érdekében,
. a nye|Wizsgák
eredményességéve|
összefüggőadatok.
A szülőketbeirátkozáskor,
i||etvea már beiratkozott
tanulókszÜ|eitaz e|sőszü|őiértekez|eten,
Valamint
az e|ektronikusnap|ó útjántájékoztatjuk,
hogy amennyibenaz itt fe|soro|tadatok cé|hozkötött
keze|éséhez
hozzájáru|ását
adja,ezt aláírásávalkel|megerősítenie.
A tájékoztatásnak
ki ke||terjednie
arra,hogya tanu|óVagygondvise|ője
kérhetiaz e fejezetbenfe|soro|t
szemé|yes
vagykü|ön|egesadatok
keze|ésének
me||őzését.
Ebbenaz esetbenaz e fejezetbenismertetettadatokkeze|ését
a szóbanforgó
tanu|óVonatkozásában
8 naponbe|ü|meg ke||szüntetni.
Tájékoztatni
ke||a tanu|ókatés a szülőket továbbá, hogy az intézmény
hon|apjánaz ,,Adatkeze|és,,
menübenmegta|á|ható
az intézmény
adatkeze|ési
szabá|yzata,
va|amint
az isko|ávaIjogviszonyban
nem
|évőszemé|yek
adataínak
keze|éséveI
kaocsoIatos
információk.

2.5' Az elektronikus térfÍgyelőrendszerben
kezelt qdatok
A Bo|yai János Gimnáziumban működtetett e|ektronikustérfigye|őrendszer (a továbbiakban:
kamerarendszer)
működik, ame|y az intézmény-Vezető
á|ta|jóVáhagyottadatkeze|ési
szabá|yzatta|

rendelkezik.
2.6.1A keze|tadatokköre
Az intézményben
az épü|eten kívü|i mozgás megfigye|ésee|ektronikustérfigye|őrendszerreI
(továbbíakban:
kamerarendszer)
történik,ame|ysorán szemé|yes
adatokattarta|mazóképfe|vételek
készü|nek.
A kamerarendszert
az isko|aműködteti.A képfe|véte|eket
az isko|ábanhárom munkanapig
tároIiuk.
2.5.2Az adatkeze|és
cé|ja
A megfigye|és
cé|jaaz isko|ado|gozóinak,tanu|óinakés az isko|aterü|eténtartózkodó szemé|yek
é|etének,
testiépségének,
VaIamintaz isko|avagyontárgyaina
k véde|me.
A cé|a jogsértések
ész|e|ése,
az
eIkövető tettenérése
il|etve jogsértőcse|ekmények
mege|őzése,
Va|amintaz ezekke| kapcso|atos
fe|véte|ek
bizonyÍtékként
kerü|jenekhatóságie|járáskeretében
fe|haszná|ásra.
Az ellenőrzésnem járhat
jogokmegsértéséve|.
az emberimé|tóság
ésa szemé|yiségi
jogaIapja
2.5.3Az adatkeze|és
Az iskoIaaIkaImazottai
és vagy egyébmunkavégzés
e||átásárairányu|ójogviszonybaniIletvetanu|ói
jogviszonyban
á||ószemé|yek
a kameráke|he|yezésérő|
ésműködésérő|
írásbe|i
tájékoztatást
kapnak.Az
eIektronikustérfigye|őrendszer aIkaImazásához
aIkaImazottivagy egyéb munkavégzés
e||átá5ára
jogviszonyban
irányu|ó
nern á||ó szemé|yek
hozzájáru|ása
önkéntes,ráuta|ómagatartássa|
történik.A
jó| |áthatóhe|yen,jól
kamerarendszer
a|ka|mazásáró|
a terü|etenmegje|enni
kívánószemé|yek
részére
oIVashatóan,
tájékozódást
e|ősegítőmódon ismertetőthe|yeztünk
e|.
jogosu|tiágiköre
2.5.4Az adatkeze|és
A kamerákkaIfolyamatosan.sugárzott,va|amint a tárolt fe|véte|ekmegtekintésére
kizáró|ag a
jogosuItak.
kamerarendszer
szabá|yzatának
2' me||ékIetében
fe|soroIt
szemé|yek
A kameráká|ta|készített
éstáro|t-fe|Véte|ekrő|
mentéstkizáró|aga szabá|yzat
2. me|lék|etében
fe|soro|t
szemé|yek
k
készíteni.
iogosuIta
2.5.5Adatbiztonsági
intézkedések
o A képfe|véte|ek
megtekintését
szolgálómonitorúgykerü|e|he|yezésre,
hogya sugárzottképeket
a jogosu|tsági
körön kívü|más ne |áthassa,
.

A táro|t fe|véte|ekVisszanézésére
kizáró|ag jogsértő cse|ekményekkiszűrése,és azok
megszüntetéséhez
irányu|óintézkedések
kezdeményezése
cé|jábó|
kerü|hetsor.A kameráká|taI
5ugárzottképekrő|
más fe|vevőeszközzeIfe|Véte|t
készíteni
nem Iehet.

.

A táro|t képfe|véte|ekhez
történő hozzáférés
csak az adatkeze|őszemé|vének
azonosítása
után
történhet. A táro|t fe|véte|ek
Visszanézését
é5 mentésétdokumentá|nike||.A jogosu|tság
indokánakmegszűnése
után a táro|tképfe|véte|ekhez
va|ó hozzáférést
ha|adékta|anul
meg ke||
szÜntetni.

o

A felvéte|ekről
biztonságimáso|atnem készü|.

.

Jogsértőcse|ekmény
ész|e|ését
a hatóságokfe|éazonna|je|eznike||,egybentájékoztatni
ke||a
hatóságot,hogy a cse|ekményrő|
képfelvéte|
készü|t.
Az adatokszo|gá|tatása
a 3. me||ékletben
IeírtformanyomtatVányon
történjen.

2.5.6Kamerák,megfigyeIt
terü|etek
Az isko|aépü|etében
5 kameravan e|he|yezve.
A kamerákpontoshelyéta kamerarendszer
adatkeze|ési
szabá|yzatának
4. számúme||ékIet
tartaImazza.

jogai
2.5.7Az érintettek
Az információszabadságró|
szó|ó 2077'éVitorvény3. 5 1. pontjábanmeghatározottak
szerint,,érintett,,.
nek minősü| bárme|y meghatározott,szemé|yesadat a|apjánazonosítottVagy - közvet|enü|Vagy
közvetve_ azonosítható
természetes
szemé|v.
jogát
jogos
Az, akinek
Vagy
érdekéta képfe|Véte|,
i||etvemás szemé|yes
adatánakrögzítéseérintia
képfe|véte|,
i||etvemás szemé|yes
adat rögzítésérő|
5zámítotthárom munkanaponbe|ü|jogánakvagy
jogosérdekének
igazo|ásávaI
kérheti,
hogyaz adat ne kerü|jönmegsemmisítésre,
i||etvetör|ésre.Bíróság
vagymás hatóságmegkeresésére
a rögzítettképfe|véte|t,
Va|amintmás szemé|yes
adatota bíróságnak
vagya hatóságnakha|adékta|anu|
meg ke||kÜ|deni.Amennyibenmegkeresésre
attó| számítottharminc
naponbe|ü|,hogya megsemmisítés
me||őzését
kérték,
nem kerü|sor, a re€ z ített képfe|véte|t,
Va|amint
más szemé|yes
adatotmeg ke||semmisíteni,
i||etvetörö|ni ke||.A kére|met
az intézményvezetőnek
ke|l
benyújtani.
Az érintetta jogainakmegsértése
eseténaz adatkeze|őe||enbírósághozfordu|hat.A bíróságaz ügyben
jár
soron kívü| e|.Azt, hogyaz adatkeze|és
a jogszabá|yban
fog|altaknak
megfe|e|,
az adatkeze|őköte|es
bizonVíta
ni.
Az adatkeze|éshez
történő hozzájáru|ás
önkéntes,ráuta|ómagatartássaI
történik.A tanu|ó,munkaválIaló,
5zü|ő Vagy az intézménybe
|épő kü|ső szemé|yaz isko|a terü|etéretörténő be|épésse|
és az itt
tartózkodássa|hozzájáru|ását
adja a képfe|véte||e|
kapcso|atos
adatkeze|éshez'
A megfigye|ésnek
ésa
képfe|véte|ek
rögzítésének
a cé|jaaz isko|aterü|etén
tartózkodó szemé|yek
é|etének,
testi épségének,
Va|amintaz iskolaterü|etén
tartózkodószemé|yek,
továbbáaz isko|ahaszná|atában
á||óvagyontárgyak
véde|me'Ennekkeretében
cé|a jogsértések
ész|e|ése,
az e|köVetőtettenérése,
a jogsértőcse|ekmények
megelőzése,
Va|amintaz ezekke|összefüggésben
bizonyítékként
kerü|jenekhatóságie|járáskeretében
feIhaszná|ásra.

3. Az adatok továbbításátiakrendje
A közneve|ésitörvény 44. $ '(14) bekezdésében
meghatározottakszerint a KlR adatkezelőjea
nyi|Vántartott,
a aa. 5 (5),(7)és(8)bekezdésben
meghatározott
adatokattovábbíthatja
adategyeztetés
cé|jábó|annak a közneve|ésiIntézménynek,
ame||yeIa gyermek, tanu|ó, aIkaImazott,óraadó
jogviszonybaná|l, és ame|y az oktatásértfeIe|ős miniszterá|taIjóváhagyott iskoIaadminisztrációs
rendszerthaszná|.

3,1 A pedagógusok adatdinak továbbításq
Az intézménymunkavá||a|óinaka 2.1 fejezet szerint nyi|vántartott adatai továbbíthatók a
fenntartónak,a kifizetőhe|ynek,
bíróságnak,rendőrségnek,
ügyészségnek,
he|yi önkormányzatnak,a
közneve|ésse|
összefüggő igazgatásitevékenységet
végző közigazgatásiszervnek,a munkavégzésre
jogosuItaknak,
VonatkozórendeIkezések
e||enőrzésére
a nemzetbiztonsági
szolgá|atnak.

3.2 A tonulók addtainok tovőbbítása
Az intézmény
csakazokata tanu|óiadatokattovábbítja,
amelyeketjogszabályrende|e|.Az elrende|ést
a
Közneve|ési
törvény(a továbbiakban:
Nkt.)44. s (6)-(6b)és(9)bekezdései
rögzítik.Ennek|egfontosabb
ésisko|ánkban
Ieggyakoribb
eseteitközö|jük az a|ábbiakban:
10

A tanulók odatai dz Nkt.41.5 (5)-(8)bekezdésbenmeghotórozottok szerint - a személyesodatok
védelmére
vonotkozócélhozkötöttség megtortásával- tovóbbÍthatók:
a) fenntartó,bíróság,rendőrség,
üByészség,
a közneve|ésse|
összefüggőigazgatásitevékenységet
végző
álIamigazgatási
szerv,nemzetbiztonsági
szo|gá|at
részére
VaIamennyi
adat,
b) tanu|ásinehézségre,
magatartásirende||enességre,
a bei||eszkedési
zavaría,sajátosneve|ési
igényre
Vonatkozóadatoka pedagógiaiszakszo|gá|at
intézményei
ésaz intézmény
között
c) a magatartás,szorga|omés tudás értéke|éséVeI
kapcso|atosadatok az éríntettosztályonbe|ül,a
neve|őtestü|eten
be|ü|,a szü|őnek,a Vizsgabizottságnak,
isko|avá|tás
eseténaz újisko|ának,a szakmai
eIlenőrzés
végzőjének,
d) a diákigazo|vány.jogszabá|yban
meghatározott- keze|őjerészére
a diákigazo|vány
kiá||Ításához
szükséges
vaIamennyi
adat,
e}a tanu|óiskoIaife|véte|éve|,
átvéte|éveI
kapcsoIatosan
az érintettisko|áhoi.,
feIsőoktatási
intézménybe
történő feIVéte||eI
kapcsoIatosan
az érintettfeIsőoktatási
intézményhez
vissza;
és
f) az egészségügyi,
iskoIa-egészségügyi
feIadatoteIlátó intézménynek
a tanuló egészségügyi
á||apotának
megá||apítása
cé|jábó|
az a|ábbiadatok:a tanu|óneve,szü|etési
he|yeésideje,|akóhe|ye,
tartózkodási
he|ye,társada|ombiztosítási
azonosítójele, szü|ője,törvényes képvise|őjeneve, szü|ője,törvényes
képvise|ője
Iakóhe|ye,
tartózkodásihelyeésteIefon5záma,
az óvodai,iskoIaiegészségügyi
dokumentáció'
gyermekba|esetre
a tanu|ó-és
Vonatkozóadatok az egészségi
á||apotánakmegá||apítása
cé|jábó|az
egészségügyi'
iskoIa-egészségügyi
feladatote||átóintézménynek,
g) a csa|ádvédeIemmeI
fog|aIkozóintézménynek,
szervezetnek,Byermek- és ifjúságvédeIemmel
fog|a|kozószervezetnek,
intézménynek
a tanu|ó neve,szü|etési
he|yeésideje,|akóhe|ye,
tartózkodási
heIye,szü|ője,törvényesképvise|ője
neve,szü|ője,törvényesképvise|ője
Iakóhe|ye,
tartózkodásihe|yeés
te|efonszáma,a gyermek, tánü|ó, mu|asztásáVaI
kapcso|atosadatok, a kieme|t figyeImetigény|ő
gyermekre,tanu|óraVonatkozóadatoka Veszé|yeztetettségének
feltárása,megszüntetése
cé|jábó|
e,laz igényjogosu|tság
eIbírá|ásához
ésigazo|ásához
szükséges
adataiaz igénybe
vehetőá||amitámogatá5
igény|ése
cé|jából
a fenntartórészére,
szükséges
adataia tankönyvforgalmazókhoz,
f) a szám|akiá||ításához
g) az á||ami vizsgája alapján kiadott bizonyítvá
nyainak adatai a bizonyítványokat
nyi|vántartó
szervezetneka bizonyítványok
nyi|Vántartása
cé|jábó|'
továbbá a nyi|vántartószervezettő|a felsőfokú
feIvéteIi
kéreImeket
nVi|Vá
ntartószervezethez'

4. Az adatkeze|éssel
foglalkozómunkavállalókkörének és feladatainak
meghatározása
jelen adatkezeIésiszabólyzat kdrbantdrtásáért oz
Az intézményodatkezelési tevékenységéért,
intézményvezető
o felelős. Jogkörénekgyakorlásároaz ügyek olóbb szabólyozottkörébenhe!yetteseit,oz
egyespozíciókatbetöltő peddgógusokatésoz iskolatitkúrthatalmozzomeg,
A nem szabá|yozottterületekenaz adatkezelésse|
kapcso|atosfe|adatokataz intézmény
vezetője
jogktirét
személyesen
Vagy utasítási
|átjae|'
aIkaImazvasajátfeIe|ősségéve|
Az intézmény-vezető
személyesfelodatoi:
E a 2.1és2.2fejezetekben
meghatározott
adatokkeze|ésének
rendszeres
e||enőrzése,
E a 2.1és2'2 fejezetekben
meghatározott'adattoVábbítás
rendszeres
e||enőrzése,

a a 2.z.z fejezete) szakaszában
meghatározottak
közÜ| a magatartás,
szorga|oméstudás értéke|éséve|
kapcsoIatos
adatoktovábbítása
isko|aVá|tá5
eseténaz újisko|ának,
a szakmaie||enőrzés
végzőjének,
Az intézménybenÍolyó adatke^elésitevékenységsorán dddtkezelőÍ Íeladdtokat látndk el az alábbi
munkdv|álldlók a beosztás után részletezetttevékenységiki5rben.
Intézmény.vezetőheIyettesek:
o a munkaköri |eírásukbanmeghatározottfe|osztásszerint. fe|e|őseka 2.2.2 fejezet e), f}
szakaszaibanmeghatározottadatok keze|éséért,
o

a 2,2,2Íejezete),f) szakaszaiban
szerep|őadattovábbításért.

IskoIatitká
r:
o tanu|ókadatainakkeze|ése
a 2'2 fejezetbenmeghatározottak
szerint,.
.

a pedagógusokés más munkavá||a|ók
adatainakkeze|ése
a 2.1. fejezetbenmeghatározottak
szerint

o

a tanu|ókfe|véte|ire
vonatkozóadatainakkeze|ése
a 2.2.2e) szakaszaszerint,

.

adatoktovábbitása'a 2.z.2f) szakaszában
meghatározott
esetben

o

az adatvéde|mi
iisztvise|őfe|adatkörének
e||átása,az adatkeze|ésse|
kapcso|atos
tájékoztatás,
orob|émakeze|és
,
osztályfőnökök:
. a 2.2.2fejezete) szakaszában
szerep|őkközü| az a|ábbiakat:
a magatartás,szorga|oméstudás
értéke|éséveI
kapcso|atos
adátokaz'érintett
osztá|yonbe|ü|,a neve|őtestü|eten
be|ü|,a szü|őnek,
. a z.z,z fejezet df) szakaszábanmeghatározotttanu|ói ba|eseteketa tudomásszerzés
napján
köte|estovábbítani
a munkavédelmi
fe|e|ősnek.
o munkaköri|eírása
alapjánkeze|iaz E-nap|ótanu|ókraVonatkozóadatait.
Gyermek-ésifjúságvédeImi
feIe|ős:
C a 2.2.2fejezete) szakaszában
szerep|őadatok,
C

a 2.2.2Íejezetd) szakaszábanszerep|őadattovábbítás.

MunkavédeImi.feIe|ős:
. z.z.2 fejezetdf) szakaszábanmeghatározottnyi|vántartás
vezetéseésaz adatokjogszabályban
e|őírttovábbítása
'

rz

.
.

jegyzője:
Vizsgabizottság
Az érettségi
a z.2.2 fejezet e) szakaszábanmeghatározottakközü| a magatartás,szorga|omés tudás
kapcso|atosadatok továbbításaaz érintettosztályonbelü|, a neve|őtestü|eten
értéke|éséve|
a Vizsgabizottság
5zámára.
be|Ü|,
adattovábbítás

Az iskolairendszergazda:
gondoskodikaz adatokVéde|mérő|
. keze|iaz isko|aikamerarendszer
á|taIrögzítettképeket,
o Keze|iaz isko|ahon|apjátésgondoskodik
annakvédeImérő|

technikailebonyolítása
5. Az adatkeze|és
5.7 Az adatkezelésáltalános módszerei
módjaa következő|ehet:
keze|tadatoknyilVántartási
Az intézményünkben
. nyomtatottirat,
.

adat.
elektronikus

.

|étrehozott,
de papíra|aponarchivá|tadat,
elektronikusan

o

(e|ektronikus)
adat,fénykép.
az isko|aweb|apjáne|he|yezett

Az
rendszerreI
is Vezethetők.
Az adatkeze|ő|apokhagyományos
nvomtatottformábanvagyszámítógépes
módszertkötelezőenis eIrendeIheti'
oktatásért
feIe|ősminiszteraz eIektronikus

iratainokvezetése
5.2Az munkovdllalókszemélyÍ
iratok
5'2.1szemé|yi
ke|etkezett
SzeméIyi
irot minden- bármi|yenanyagon,a|akbanésbármi|yeneszköz fe|használásáva|
i||etveazt köVetően
fenná||ása
aIatt,megszűnésekor,
|étesítésekor,
adathordozó,amelya munkaviszony
adatot,megá||apítást
tartaImaz.
szemé|yéve|
összefüggésben
keIetkezik
ésa munkavá||a|ó
.
o
.

iratokköre az alábbi:
A szemé|vi
szemé|yi
anyaga,
a munkavá||a|ó
tájékoztatásá
ró| szó|ó irat.
a munkavál|a|ó

.

jogviszonnya|
kapcso|atos
összefÜggőegyébiratok(pl. illetményszámfejtésse|
a közatka|mazotti
iratok),

o

iratokésadatok,
kapcso|atos
a pedagó8ustovábbképzésseI

o

száma
bankszám|ájának
a munkavá||a|ó

o

kiá||ított
Vagyönkéntátadottadatokattarta|mazóiratok.
a munkavál|a|ó
sajátkére|mére

vezethető,ame|yneka|apja:
iratokracsako|yanadatésmegá||apítás
5.2.2A szemé|yi
o a közokiratvagya munkavá||a|ó
írásbe|i
nyi|atkozata,
o

jogkör gyakor|ójának
írásbeIi
rende|kezése,
a munká|tatói

bíróságvagymás hatóságdöntése,
jogszabá|yi
rendeIkezés.
jogosu|tak:
5'2'3A szemé|yi
iratokba
va|óbetekintésre
az a|ábbiszemé|yek
. az intézmény
Vezetőjeéshe|yettesei,
.

az isko|atitkár
mint az adatkeze|és
Végrehajtója,
Va|amint
adatvédeImitisztvise|ő

.

(adóe||enőr,
a Vonatkozótörvényszerintjogosu|tszemé|yek
revizor,stb.),

.

az érintettmunkavá||a|ó.
sajátkérésére

5.2.4A személyi
iratokVédeIme
A szemé|yi
iratokkeze|őikizáró|agaz a|ábbiszemé|yek
Iehetnek:
. az intézményvezető
o

az adatokkeze|ését
végzőisko|atitkár.

A szemé|yiiratokat és a szemé|yiadatokat védeni ke|| kü|önösen a jogosuIat|anhozzáférés,
meBvá|toztatás,
továbbítás,nyi|vánosságra
hozata|,tör|és Vagy me8semmisítés,
Valaminta Vé|et|en
megsemmisü|és
éssérü|és
e||en.Ha az adatoktovábbításahá|ózatonvagy egyébinformatikaieszköz
útjántörténik,a szemé|yes
adatoktechnikaivédelmének
biztosítása
érdekében
az adatkeze|őnek
ésaz
je|szavasvéde|em,
(e||enőrzés,
adat továbbítójánakkü|ön véde|miintézkedéseket
az e|küldésután a
há|ózatró|
va|ótör|és,
stb.)ke||tennie.
5.2.5A szemé|yi
anyagvezetése
éstáro|ása
gondoskodika
A munkaviszony|étesítésekor
az.intézmény
vezetőjeaz isko|atitkárközreműködéséve|
jogszabá|yok
je|en
munkaválla|ószemé|yi
anyagánakösszeállításáró|,
s azt a vonatkozó
és
szabályzat
szerintkeze|iéstovábbÍtja
a Fenntartónak.
A szemé|yi
anyagbanaz 5.2.1fejezetbenfelsoro|takon
kívü|
más anyag nem tárolható.A szemé|yianyag isko|ábanmaradt részét(p|. munkaköri leírás,
keletkezésüksorrendjében,
továbbképzések)
az e cé|raszemé|yenként
kiaIakítottgyűjtőben zárt
szekrénVben
kel|őrizni.
A szemé|yianyag részea munkaváIlalóialapnyÍlvántartás.
A számítógéppeI
Vezetettmunkavá||a|ói
alapnyiIvántartást
ki ke||nyomtatnia következőesetekben:
r a munkaviszony
e|sőa|ka|ommaIVa|ó
|étesítésekor,
o

a munkaviszony
megszűnésekor,

.

ha a munkavá||a|ó
adatai|ényeges
mértékben
megváltoztak.

A munkavá||aIó
az adataibanbekövetkező Vá|tozá5okró|nyolc napon be|ü| köteIes tájékoztatnia
munkáltatóijogkör gyakor|óját,
aki 8 naponbe|ü|köte|esintézkedni
az adatokátvezetésérő|.
A szemé|yianyag Vezetéséért
és rendszerese|lenőrzéséért
és annak a Tankerületfe|é történő
továbbításáért
az intézmény
Vezetőjea fe|e|ős.Utasításai
ésaz munkavá||a|ók
munkaköri|eírása
a|apján
az anyagkarbantartását
az iskoIatitkár
Végzi.
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5.3 A tanulók szemé|yiadatainakvezetése
védeIme
5.3.1A tanulókszemé|yi
adatainak
A tanulókszemé|yi
adatainak
keze|őikizáró|ag
|ehetnek
az a|ábbiak
o az intézmény
vezetője
.

az intézményvezető-he|yettesek

o

az osztá|yfőnök

.

isko|atitkár

Az adatokatvédenike||kü|önösen a jogosuIatIan
hozzáférés,
megváltoztatás,
továbbítás,
nyi|vánosságra
hozata|,tör|ésvagy megsemmisítés,
Va|aminta Vé|etlen
megsemmisü|és
éssérÜ|és
e||en.Ha az adatok
továbbításahá|ózatonvagy egyébinformatikaieszköz útjántörténik, a szemé|yes
adatok technikai
biztosításaérdekébenaz adatkezelőnekés az adat továbbítójánakkÜ|ön védelmi
véde|mének
je|szavas
(e||enőrzés,
intézkedéseket
védeIem,
az eIkü|dés
után a há|ózatró|va|ótör|és,stb.)ke||tennie.
5.3.2A tanu|ókszemé|yi
adatainakvezetése
éstáro|ása
az intézmény
vezetője gondoskodika tanu|ók szemé|yiadatainak
A tanu|óijogviszony|étesítésekor
jogszabá|yok
jeIen
összeá||ításáró|,
s azt a Vonatkozó
és
szabá|yzat
szerintkezeIi.A diákokszemé|yi
adatai
között a 2.2 fejezetbenfe|soro|takon
kívü|más anyagnem táro|ható.Kivéte|t
képeznek
azoka szemé|yes
vagy kü|ön|egesadatok, ame|yekneka tanu|ó Vagy az intézményérdekében
történő intézményi
keze|éséhez
a szü|ő írásban;
hozzájáru|t.A szemé|yiadatokatosztá|yonként
csoportosítva
az a|ábbi
rtásokbanke||őrizni:
nyiIvánta
o összesíterttanu|óinyi|vántartás,
.

törzskönyvek,

o

bizonyítvá
nyok,

o

beírásinap|ó,

.

osztá|ynap|ók,

o

adiákigazo|ványoknyi|vántartódokumentuma.

5.3.2.1Azösszesítetttanu|óinvi|vántartás
cé|jaaz isko|ábantanu|ó diákok Iegfontosabb
adatainaknaprakész
táro|ásaa szükséges
adatok
biztosítása,
ígazo|ások
kiá||ítása,
tanügy-igazgatási
feIadatokfo|yamatose||átá5acé|jábó|.
Az összesített
tanu|óinyiIvántartás
a következőadatokattartaImazhatja:
o a tanu|óneve,osztá|ya,
.

a tanu|óazonosítószáma,diákigazo|ványának
5záma,

.

he|yeésideje,anyjaneve,
szÜ|etési

o

á||andó|akcíme,
tartózkodásihe|ye,te|efonszáma,

.

a tanu|óá|ta|ános
isko|ájának
megnevezése'

az intézményvezető
A nyi|Vántartást
utasításaitkövetve az isko|atitkárVezeti.A tanu|ói nyi|vántartás
minden év szeptember1-jéige|ső alka|ommaIpapíra|apon készÜ|,majd a továbbiakbandigitá|is
Vezetetttanu|ói nyi|Vántartás
módszerre|vezethető.A számítógéppe|
fo|yamatosanpontos és te|jes
Vezetéséért
az ísko|atitkár
fe|e|ős.Táro|ásánakmódjáValbiztosítani
ke||,hogyaz adatokhozi||etékte|en
1q

szemé|y
ne férhessen
hozzá.Az e|ektronikus
formábanVezetetttanu|óinyi|vántartás
másodpé|dányban
ttirténőtá ro|ásátbiztosítani
kel..
A tanu|óésszü|őjea tanu|óadataibanbekövetkezővá|tozásokró|
nyo|cnaponbe|ü|köte|estájékoztatni
az osztá|yfőnököt,aki 8 naponbelÜ|köte|esintézkedni
az adatokátvezetésérő|.

5.4 A szolgálati titok védelmévelkapcsolatos rendelkezések2
|GrÓánvrende|et5olA' qe6íésáit.
2 !á!dá 1oo/1997'(V|.13-)

jogszabályokban
Az intézmény
mindenmunkavá|la|ójának
köteIessége
az adatkeze|és
ése szabá|yzatban
meghatározottrendjének
betartása.Az adatkeze|ők,
i||etveaz isko|atanárai,vezetőife|adatkörte||átó
munkavá|la|ói
fe|e|őseka tudomásukrajutott adatokVéde|méért.
A tanu|ókésmunkavá||alók
szemé|yi
adatait kizáró|ag az e szabá|yzatbanmeghatározott szemé|yekaz .itt meghatározott módon
továbbíthatják.
A szemé|yi
adatokbárme|ymás je||egű(szóbe|i,te|efonontörténő, írásosvagybárme|y
más módon történő)továbbítása
szigorúan
tiIos.
Az érettségivizsga,,kor!ótozottterjesztésű,,.nek
minősítettfe|adat|apjaita minősítésérvényességi
ideje
a|atta szo|gá|ati
titokravonatkozórendelkezések
szerintke||keze|ni.Az érettségi
vizsgákka|
kapcso|atos
tanu|óiadatok (a do|gozatokpontszáma,eredménye,
a szóbe|ife|e|etekre
vonatkozóadatok)szintén
szo|gá|ati
titkot képeznek.Hasonlóképen
szo|gálatititoknakminősü|neka szóbe|iés írásbe|iérettségí
téte|ekreés fe|adat|apokra
vonatkozóana Vezetőkvagy munkavá||a|ók
birtokábajutott információk,
továbbá az érettségizők
szerep|éséve|
és eredményeive|
kapcso|atosbárme|yadat. A szo|gá|atititok
védeImének
köteIezettsége
az érettségi
vizsgamindenadatáravonatkozóanérvényes.
5.5 Az adatnyi|vántartásbanérintettmunkavá||a|ók,tanutók és szü|ők jogai és érvényesítésük
rendje
5.5.1Az érintettek
tájékoztatása-,
kére|em
az érintettadatainakmódosítására
Az adatkeze|és
á|ta|érintettszemé||yeI
az adat fe|véte|e
e|őlt közö!ni kell, hogy oz odotszolgóltatás
önkéntesvagy kötelező. Köte|ező adatszolgá|tatás
eseténmeg ke||je|ö|ni az adatkezelést
e|rende|ő
jogszabá|yt
is.
A munkavállaló,a tanu|ó vagy gondvise|őjetájékoztatástkérhetszemé|yes
adatainakkeze|ésérő|,
va|amintkérhetiszemé|yiadatainakhe|yesbítését
i||etvekijavítását,
ame|yetaz adatkeze|őköte|es
jogosu|tmegismerni,
te|jesíteni.
A munkavá||a|ó,
a tanu|ói||etvegondvise|ője
hogyaz adatkeze|és
során
adataitkinek,miIyencé|jábó|
ésmiIyenter'iedeIemben
továbbították.
A munkavá||a|ó
a közokirat,i||etvea munká|tatódöntésea|apjánbejegyzettadatokhe|yesbítését
vagy
tör|ésétcsak közokirat, i||ewea munká|tatóerre irányu|ónyi|atkozata
Vagy döntésénekaz i||etékes
szerveká|taItörténtmegvá|toztatása
aIapjánkérheti.
jogviszonybannem á||ó
Az érintettmunkavá||a|ó,
tanu|ó i||etvegondvise|őjevagy az intézménnye|
szemé|y
számára,akinekadataitkezeIiaz intézmény,
kérésére
az adatvédeImi
tisztvise|őtájékoztatást
ad
az intézmény
á|taI kezeIt,i||ető|egaz á|taIamegbízottfeIdolgozóá|tal feIdo|gozottadatairó|,az
joga|apjáró|,
adatkeze|és
cé|járó|,
időtartamáró|,az adatfe|do|gozó
nevérő|,
címérő|
ésaz adatkezelésse|
összefüggő tevékenységérő|,
továbbá arróI, hogy kik és mi|yencé|bó|kapják vagy kapták meg az
Vezetőjea kére|embenyújtásától
adatokat.Az intézmény
számított30 naponbe|ü|írásban,közérthető
formábanköteIesmegadní
a tájékoztatást.
to

5'5'2Az érintettszemé|yek
tiItakozásijoga
e||en,ha
Az érintetttiItakozhat
szemé|yes
adatánakkeze|ése
kizáró|agaz adatkeze|ővagy az adatátvevőjogánakvagy
adatokkezelése(továbbítása)
oJ a szemé|yes
jogosérdekének
ha az adatkezelést
érvényesítéséhez
szükséBes,
kivéve,
törVényrende|tee|;
adat fe|haszná|ása
Vagytovábbításaközvet|enüz|etszerzés,
közvé|emény.kutatás
Vagy
b/ a szemé|yes
történik;
tudományoskutatáscé|jára
jogánakgyakor|ását
egyébként
törVényIehetőVé
teszi.
c/ a ti|takozás
- a ti|takozástköte|es a kére|em
Vezetóje. az adatkeze|és
egyidejűfe|függesztéséve|
Az intézmény
és annak
benyújtásátó|
5zámítottIegrövidebbidőn belü|, de Iegfe|jebb8 nap aIatt megvizsgá|ni,
a kéreImezőt
írásbantájékoztatni'
Amennyibena tiltakozásindokoIt'az adatkeze|őköteles
eredményérő|
a továbbiadatfelvéte|t
ésadattovábbítást
is - megszüntetniésaz adatokat
az adatkezelést.be|eértve
záro|ni,va|aminta ti|takozásró|,
i||ető|egaz annak a|apjántett intézkedésekrő|
értesÍteni
mindazokat,
akik részére
a ti|takozássa|
érintettszemé|yes
adatotkorábbantovábbította,
é5akik köteIesekintézkedni
jog érvényesítése
érdekében.
Amennyib€ n az érintetta meghozottdöntésse|nem értegyet,
a ti|takozási
számított30 napon be|ü|- az adatkeze|ési
törvény szerint bírósághoz
az e||en- annak köz|ésétő|
fordulhat.
5'5'3Tájékoztatás
az intézfiiényi
adatkeze|és
szabá|yairó|
jeIen
honIapjánoIv-asható adatkeze|ési
szabá|yzat.
Az intézmény
5.5.4A bíróságijogérvényeiítés
lehetősége
az érintettmunkavá||a|ó,
Ha az intézmény
adatkeze|é3i
tevékenysége
során az érintettjogait megsérti,
forduIhat.
A bíróságaz ügybensoronkívü|
tanu|óvagyannakgondviselője
az'adatkeze|ő
e||enbírósághoz
jár e|.

6.Záró rende|kezések
iratkeze|ési
szabá|yzatának1. sz. mellék|etét
képezi.Az
Je|enadatkeze|ési
szabá|yzataz intézmény
odatkezelésiszabályzotot o nevelőtestület módosíthatjo a jogszabályokban meghatórozott és e
beszerzésével
ésa fenntartó jóvóhogyásóval.
szobólyzotbanjelzett közösségek véleményének

2018.szeptember1,
Kecskemét,

Dr. Főzőné Tímár ÉvaÍntézménwezető
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