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7. Áltolónos rendelkezések

A Mdgyor Köztársoság országgy(ilése Magyarország európai uniós joghormonizóciós kötelezettségeinek
teljesítése érdekében megalkotta az informóciós önrendelkezési jogról és az informóciószabadsógról
szóló 2077. évi CXll' törvényt.
Szobúlyzotunk az Európai Unió és o Tonács áltol elÍogodott, o személyes adatok védelméről és oz ilyen
adatok szabad óramlásáról szóló rendeletében, más néven á|ta|ános adatvéde|mi rendeletben (GeneraI
Data Protection ReguIation, rövidítve: GDPR) fogIa|tak betartásávaI készü|t'

7. 7 Adotkezelési szabólyzotunk jogszabólyi alapja és céljo

Az intézményünkben folyó odatkezelés és továbbÍtás rendjét jelen odatkezelé.si szobólyzot hotározzo meg,
amely iratkezelési szobályzatunk részét képezi. Adotkezelési szobólyzotunk az olóbbi jogszobólyok alapján
készült:

o az információs önrende|kezésíjogró| és az információszabadsáBró| szóló 2011. évi CX||. törvény
. a Nemzeti közneve|ésrő| szó|ó 2011. éVi cxc. törvénv

o a Loo/!997. (V|.13.) Korm.rende|et az érettségi vizsga vizsgasza bá |yzatá ró |.

Adatkeze!ési szabólyzatunk legfontosabb céljai oz olóbbiok:

o az ínformácíós önrende|kezési jogró| és az információsza badságról szó|ó 2011. éVi cX||. törvény
Végrehajtásának biztosítása,'

o az Európai Unió és az Európa Tanács á|ta| e|fogadott, a szemé|yes adatok védelmérő| és az i|yen
adatok szabad áramlásáró| szó|ó uniós rendeletében mePhatározott e|őírásoknak történő
megfeIe|és,

o az intézményi adatkeze|és és adatfe|dolgozás szabá|yainak rögzítése,
. azon szemé|yes és kü|önleges adatok körének megismertetése az intézménnye| jogviszonyban

ál|ókka|, ame|yeket az i5kola tanu|óiró|, m unkavá||a|óiról az intézmény nyi|Vántart,
. az adattovábbításra meghataImazott munkavá||a|ók körének rögzítése,

. az adatok továbbítási szabá|yainak rögzítése,

o a nyi|vántartott adatok helyesbítési, tör|ési rendjének meghatározása,
. az adatnyi|vántartásban érintett szemé|yek jogai és érvényesítésük rendjének köz|ése

. a szo|gá|ati titok VédelméVe| kapcso|atos rende|kezések meghatározása.

osszefoglalva szabólyzatunk célja az odatkezelésben érintettet szeméIyek - egyértelmű és részletes -
tójékoztatósa az adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról
és iogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés
időtartamóról, illetve arról, hogy kik ismerhetÍk meg az odatokat.

7.2 Az adotkezelési szobólyzat elÍogadása, jóváhagyása, megtekintése

A Kecskeméti bolyoi János Gimnázium működésére vonatkozó odotkezelési szobályzotot oz intézmény
vezetőjének előterjesztése utón o nevelőtestület 2018. dugusztus 37-i értekezletén elfogadta.
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Az e|fogadást mege|őzően a jogszabá|yban meghatározottak szerint vé|eményezési jogát gyakoro|ta a
SzÜ|ői Munkaközösség és a Diákönkormányzat, ame|yet a zárófejezetben a|áírásukkaI igazoInak.
Je|en adatkeze|ési szabá|yzatot o tanulók, szüIeik megtekinthetik az isko|a hon|apján, Va|amint az isko|a
titkárságán. Tarta|máró| és e|őírásairó| a tanu|ókat és szü|eiket szervezett formában tájékoztatni ke||,
egyéb esetekben az intézmény.Vezető ad fe|világosítást.

7.3 Az adatkezelési szabályzat szeméIyi és időbeli hatólya

a} Az adatkeze|ési szabá|yzat betartása az intézmény intézményvezetőjére, vezetőire, pedaBógusaira,
vaIamennyi munkavá||a|ójára és tanu|ójára nézve kötelező érvényű.
b) Módosított adatkeze|ésí szabá|yzatunk a fenntartó jóváhagyásának időpontjáva| |ép hatá|yba, és
határozatIan időre szó|.
c) Adatkeze|ési szabá|yzatunkat tanu|ói jogviszony létesítése esetén a tanu|ó.j. a kiskorú tanu|ó szü|ője _

köte|es tudomásuI venni, a beiratkozáskor az intézmény adatkeze|ési tevékenységérő| a tanu|ót és a
szütőt írásban tájékoztatní ke||. A tanulói adatkezelés időtartama o középiskolába való jelentkezéstől
kezdődően legJeljebb a tonulói jogviszony megszűnését követő harmadik év december 37.ig terjed.
Kivéte|t képez ez a|ó| a nem se|ejtezhető törzskönw a beírási nap|ó, ame|yekre vonatkozóan az irattári
őrzési idő az irányadó. Az irattári őrzési idő |ete|téve| az adatkezelést meg ke|| szÜntetni.
d) Adatkeze|ési szabá|yzatunkat minden aIkaImazott köte|es tudomásul venni, errő| a Munka
törvénykönyve 46.s (1) szakasza szerint készült írásos tájékoztatóban tájékoztatni ke||. A munkavá||a|ók
adatainak keze|ése a jogviszony kezdetétő| a jogviszony megszűnését követő ötödik év december 31.
napjáig terjedhet. Kivéte|t kqpeznek ez a|ó| a jogszabá|yok áltaI köte|ezően megőrzendő dokumentumok.
Az irattári őrzési idő |ete|téVe| az adatkeze|ést ,meg ke|| szüntetni. A m unkaviszonnya|, köza|ka|mazottí
jogviszonnyaI kapcsoIatos adatok . q jogszabá|yi előírások szerint _ nem seIejtezhetők.

2. Az intézményben nyilvántartott adatok köre

A Közoktatás Információs Rendszerében, va|amint az intézményben nyi|Vántartott adatok körét a
Nemzeti közneve|ésrő| szó|ó 2011' évi cxc. törVény 41-44.S-ai rögzíIik. Ezeket az odatokot kötelezően
nyilván kelltartoni az alábbiak szerint'

2.7 A munkovóllalók adataÍndk kezelése

2.1.1 A Közoktatás Információs Rendszerében az adatkeze|ő a k<izneve|ési törvény 44'5 (3} c-fl szakaszai,
Va|amint a aa.5 (7) bekezdésének e|rende|ése alapján kezel i  a jogszabá|y á|tal  meghatározott a|ábbi
munkavá||a|ó i  adatokat:

oJ nevét, anyja nevét, nemét, á||ampo|gárságát,
b,) szü|etési he|yét és idejét,
c/ oktatási azonosító számát, pedagógusigazoIVánya számát,
d/ Végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat: fe|sőoktatási intézmény nevét, a dip|oma
számát, a végzettséget, sza kké pzettséget, a végzettség, szakképzettség, a pedagógus-szakvizsga, PhD
vagy más tudományos fokozat megszerzésének idejét,
e,| m unkaköre megnevezését,
f/ munká|tatója nevét, címét, valamint oM azonosítoját,



9J munkavégzésének heIyét,
h,l jogviszonya kezdetének idejét, megszűnésének jogcímét é5 idejét,
r,| vezetői beosztását,
l/ besoro|ását,
k/ jogviszonya, munkaviszonya időtartamát,
I munkaidejének mértékét,
m/ tartós távo||étének időtartamát,
n) |akcímét,
o) elektronikus levelezési címét,
p) e|őmenete|éVe|, pedagógiai-szakmai e||enőrzéséve|, pedagógus.továbbképzési köteIezettségének
teljesítésével kapcso|atos adatok közü|
pal a szakmai gyakor|at idejét,
pbl eset|eges akadémiai tagságát,
pcJ munkaidő-kedvezményének tényét,
pdl minősítő vizsgájának kinevezési okmányban, munkaszerződésben rögzített határidejét,
pel minősítő vizsgájának, minősÍtő e|járásra történő je|entkezésének időpontját, a minősítő vizsga és a
minősítési e|járás időpontját és eredményét,
pf) az a|ka|mazottat érintő pedagógiai-szakmai e||enőrzés időpontját, megá|lapításait.



2.1.2 Az intézmény kezeIi a munkavá||a|ássa| és aIkaImassággaI kapcsoIatos adatokat

A közneve|ési törVény 41.s (2), Va|amint 44.s (2) bekezdései é5 a KözaIkaImazottak jogá||ásáró| szó|ó
törVény 5. sz. me||ékIetében fogIaIt közaIkaImazotti aIapnyiIvántartásra Vonatkozó rendeIkezések aIapján
a munkavál|a|ók a|ábbi adatait  keze|jük az intézményben:
a) neve, |eánykori neve,
b) szü|etési ideje és he|ye, anyja neve
c) oktatási azonosÍtó száma, pedagógus igazoIványának száma
d) csa|ádi á||apota, gyermekei szü|etési ideje, egyéb e|tartottak száma, az eltartás kezdete
e) á||ampo|gárság;
f) TA.l száma, adóazonosító je|e
g) a munkavá||a|ó bankszám|ájának száma
h) csa|ádi á||apota, gyermekeinek szü|etési ideje
i) á||andó |akcíme és tartózkodási  he|ye, te|efonszáma; e-mai| címe
j) munkaViszonyra, munkavá||alói jogviszonyra Vonatkozó adatok, így kü|önösen
- iskoIai végzettség, szakképesítés, aIkaImazási feltéteIek igazo|ása,
- munkában tö|tött idő,. munkaviszonyba beszámítható idő, besoro|ássa| kapcso|atos adatok, korábbi
munkahe|yek megnevezésq, a megszűnés módja és időpontja,
. a pedagógus továbbképzésben va|ó részvéte||e|, a várakozási idő csökkentéséve| kapcso|atos adatok,
idegennyelv-ismerete,
- a munkavá||a|ó je|en|egi besoro|ása, annak időpontja, FEoR-száma,
- a munkavá||a|ó minősítésének időpbntja és tartaIma,
- a bűnügyi nyilVántartó szerV áttut t<iá||ított hatósági bizonyítvány száma, ke|te,
- a munkavá||aló egészségügyi aIkaImassága,
. aIka|mazott á|taI kapott kitüntetések, díjak és más e|ismerések, címek,
- munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás, munkavégzésre irányu|ó további
jogviszony, fegyeImi büntetés, kártérítésre kötelezés,
. munkavégzés ideje, tú|munka ideje, munkabér, i|letmény, továbbá az azokat terhe|ő tartozás és annak
jogosultja,
. sza badság, kiadott szabadság,
- a munkavá||a|ó részére történő kifizetések és azok jogcÍmei,
- a munkavá||a|ó részére adott juttatások és azok jogcímei,
. a munkavá||aló munká|tatóvaI szemben fenná|ló tartozásai, azok jogcímei,
- a többi adat az érintett hozzájárulásáVa|.

Jogszabályi felhatalmazds nélkül kezeli az intézmény o pedagógusok és mós munková!tolók t'ényképét az
isko|a hon|apján és kiadványaiban va|ó fe|haszná|ás érdekében. Amennyiben az intézmény va|ame|y
munkavá||a|ója ehhez nem kíván hozzájáru|ni ,  azt szóban vagy írásban je|ezni k ö te les az intézmény
vezetője számára.



2.2 A tanu|ók nyi|Vántartott és keze|t adatai

2.2.L Az oktatási HivataI kezeIi a Közoktatás Információs Rendszerében nyi|Vántartott, a Nemzeti
közneve|ésrő| szó|ó 2011'. éVi cxc. tv. 44' 5 (5) bekezdésében fog|a|tak a|ap1in az intézmény tanulói,
illetőleg oz intézménybe felvéteIüket, átvétetüket kérő tanulók esetében az a|ábbi adatokat:
A tanuló:
o,) nevét,
b/ nemét,
c/ szü|etési helyét és idejét,
d/ társadalombiztosítási azonosító je|ét,
e,l oktatási azonosító számát.
f/ a nyja nevét,
9/ lakóhe|yét, tartózkodási heIyel,
h/ álIa mpo|gárságát,
i/ sajátos neve|ési igénye, bei||eszkedési, tanu|ási és magatartási nehézsége tényét,
/ diá kigazoIvá nyána k szá mát,
k/ jogviszonyáva| kapcsolatban azt, hogy magántanuló-e, tanköte|es.e, jogviszonya szünete|é5ének
kezdetét és befejezésének idejét,
4 jogviszonya keIetkezésének, megszűnésének jogcímét és idejét,
m/ neve|ési.oktatási intézményének nevét, címét, oM azonosítóját,
n'l jogviszonyát megalapozó közneve|ési aIapfeIadatot,
o,l neve|ésének, oktatásának he|yét,
p/ tanuImányai várható befejezésének idejét,
r/ évfo|yamát.

2,2.2 Az intézmény kezeIi a tanu|ói,jogviszonnyaI kapcsoIatos a|ábbi adatokat

Az intézmény a köznevelési törvény 41. $ (4) bekezdésének Íelhatotmdzósa alapjún o tanutó a!óbbi
adotoit tartj o nyilvón :
o/ a tanu|ó neve, születési he|ye és ideje, neme, á ||a m po|gársága, |akóhe|yének, tartózkodási helyének
címe, társada|ombiztosítási azonosító je|e, nem magyar á|lampo|gár esetén a Magyarország területén
Va|ó tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezéie, száma,
b/ szü|ője, törVényes képviselője neve, lakóheIye, tartózkodási heIye, teIefonszáma,
c,/ a gyermek óvodai fejlődéséveI kapcsoIatos adatok,
d/ a tanu|ó ta nu|óijogviszonyávaI kapcsoIatos adatok
dol feIvéteIiveI kapcsoIatos adatok,
db) az a közneve|ési aIapfe|adat, ame|yre a jogviszony irányu|,
dc) jogviszony szünetelésével, megszíínésével kopcsolotos odatoK,
ddJ a gyermek, tanu|ó mu|asztásávaI kapcso|atos adatok.
del kiemeIt figyeImet igény|ő gyermekre, tanu|óra Vonatkozó adatok,
dfl a tanu|ó. és gyermekba Iesetre vonatkozó adatok.
dg/ a gyermek, tanu|ó oktatási azonosÍtó száma,
dál mérési azonosító,
e,/ a ta nu|ói jogviszonnyaI kapcsoIatos adatok:
eo,l a magántanu|ói jogá ||ássa I kapcsoIatos adatok,
eb/ a tanu|ó magatartásának, szorgaImának és tudásának értéke|ése és minősítése, vizsgaadatok,
edi a tanu|ói fegye|miés kártérítési ügyekke| kapcso|atos adatoK,
ee/ a tanu|ó diákigazoIványá na k sorszáma,
e// a tankönyve||átással kapcsoIatos adatok,



egl éVfo|yamismét|ésre vonatkozó adatok,
ehJ a tanu|óijogviszony megszűnésének időpontja és oka,
f) az országos mérés.értéke|és adatai.

Az Nkt.41.9 (9) bekezdésében fog|a|t feIhataImazás a|apján az intézmény nyi|Vántart ja azokat az
adatokat, ame|yek a jogszabá|yokban biztosított kedvezményekre va|ó igényjogosu |tság (étkezési
kedvezmény, ingyenes tankönyvellátósóro vondtkozó jogosuttság, stb.) e|bírá|ásához és igazo|ásához
szükséBesek' E cé|bó| azok az adatok keze|hetők, ame|yekbő| megá||apítható a jogosu|t szemé|ye és a
kedvezményre va|ó jogosu|tsága.

2.3 Az iskolai eseményeken készült fényképek kezelése

Az intézményben szervezett iskoloi eseményekrő! szótó tájékoztatás érdekébeh az intézmény honlapján és
kiodvónyoiban az eseményekről fényképeket tesz közzé, amelyeken tanu|ók vagy tanu|ók csoportjai
szerepe|hetnek. Amennyiben az intézmény tanu|ója vagy annak gondvise|ője úgy nyi|atkozik, hogy nem
kíván szerepelni az isko|a á|taI készített fényképeken, azt a gondvise|ő és a tanu|ó a|áírásávaI e||átott
nyiIatkozatban ke|| jeIezni az intézmény vezetője 5zámára'

2.4 A tanulók személyes vdgy különleges adatdÍnak céthoz kiitijtt kezelése

A tanu|ók, szÜ|ők szemé|yes; vagy a tanu|ók kü|ön|eges adatai közü| az isko|ai munkaszervezés és a
tanu|ók érdekében o kötelezően nyilvóntartandó adotok mellett céIhoz kötötten kezeliük tovóbbá az
atóbbi adatokot:

o a tanu|ók és a szü|ők e-mai,| címe a hatékony kapcso|attartás érdekében,
o a tanu|ó esetleges speciá|is táp|á|kozására vonatkozó külön|eges adatok a kirándu|ások, projektek

étkeztetésének megszerv'ezése érdekében,
. a rendszeres gyermekvéde|mi kedvezmény megá||apítására Vonatkozó adatok az ingyenes vagy

kedvezményes juttatások megálIapítása érdekében,
. a nye|Wizsgák eredményességéve| összefüggő adatok.

A szülőket beirátkozáskor, i||etve a már beiratkozott tanulók szÜ|eit az e|ső szü|ői értekez|eten, Valamint
az e|ektronikus nap|ó útján tájékoztatjuk, hogy amennyiben az itt fe|soro|t adatok cé|hoz kötött
keze|éséhez hozzájáru|ását adja, ezt aláírásával kel| megerősítenie. A tájékoztatásnak ki ke|| terjednie
arra, hogy a tanu|ó Vagy gondvise|ője kérheti az e fejezetben fe|soro|t szemé|yes vagy kü|ön|eges adatok
keze|ésének me||őzését. Ebben az esetben az e fejezetben ismertetett adatok keze|ését a szóban forgó
tanu|ó Vonatkozásában 8 napon be|ü| meg ke|| szüntetni.
Tájékoztatni ke|| a tanu|ókat és a szülőket továbbá, hogy az intézmény hon|apján az ,,Adatkeze|és,,
menüben megta|á|ható az intézmény adatkeze|ési szabá|yzata, va|amint az isko|ávaIjogviszonyban nem
|évő szemé|yek adataínak keze|éséveI kaocsoIatos információk.

2.5' Az elektronikus térfÍgyelőrendszerben kezelt qdatok

A Bo|yai János Gimnáziumban működtetett e|ektronikus térfigye|ő rendszer (a továbbiakban:
kamerarendszer) működik, ame|y az intézmény-Vezető á|ta| jóVáhagyott adatkeze|ési szabá|yzatta|



rendelkezik.

2.6.1 A keze|t adatok köre
Az intézményben az épü|eten kívü|i mozgás megfigye|ése e|ektronikus térfigye|ő rendszerreI
(továbbíakban: kamerarendszer) történik, ame|y során szemé|yes adatokat tarta|mazó képfe|vételek
készü|nek. A kamerarendszert az isko|a működteti. A képfe|véte|eket az isko|ában három munkanapig
tá roI iuk.

2.5.2 Az adatkeze|és cé|ja
A megfigye|és cé|ja az isko|a do|gozóinak, tanu|óinak és az isko|a terü|etén tartózkodó szemé|yek
é|etének, testi épségének, VaIamint az isko|a vagyontá rgyaina k véde|me. A cé| a jogsértések ész|e|ése, az
eIkövető tettenérése il|etve jogsértő cse|ekmények mege|őzése, Va|amint az ezekke| kapcso|atos
fe|véte|ek bizonyÍtékként kerü|jenek hatósági e|járás keretében fe|haszná|ásra. Az ellenőrzés nem járhat
az emberi mé|tóság és a szemé|yiségi jogok megsértéséve|.

2.5.3 Az adatkeze|és joga Iapja
Az iskoIa aIkaImazottai és vagy egyéb munkavégzés e||átására irányu|ó jogviszonyban iIletve tanu|ói
jogviszonyban á||ó szemé|yek a kamerák e|he|yezésérő| és működésérő| írásbe|i tájékoztatást kapnak. Az
eIektronikus térfigye|ő rendszer aIkaImazásához aIkaImazotti vagy egyéb munkavégzés e||átá5ára
irányu|ó jogviszonyban nern á||ó szemé|yek hozzájáru|ása önkéntes, ráuta|ó magatartássa| történik. A
kamerarendszer a|ka|mazásáró| a terü|eten megje|enni kívánó szemé|yek részére jó| |átható he|yen, jól
oIVashatóan, tájékozódást e|ősegítő módon ismertetőt he|yeztünk e|.

2.5.4 Az adatkeze|és jogosu|tiági köre
A kamerákkaI folyamatosan. sugárzott, va|amint a tárolt fe|véte|ek megtekintésére kizáró|ag a
kamerarendszer szabá|yzatának 2' me||ékIetében fe|soroIt szemé|yek jogosuItak.
A kamerák á|ta| készített és táro|t-fe|Véte|ekrő| mentést kizáró|ag a szabá|yzat 2. me|lék|etében fe|soro|t
szemé|yek iogosuIta k készíteni.

2.5.5 Adatbiztonsági intézkedések
o A képfe|véte|ek megtekintését szolgáló monitor úgy kerü| e|he|yezésre, hogy a sugárzott képeket

a jogosu|tsági körön kívü| más ne |áthassa,

. A táro|t fe|véte|ek Visszanézésére kizáró|ag jogsértő cse|ekmények kiszűrése, és azok
megszüntetéséhez irányu|ó intézkedések kezdeményezése cé|jábó| kerü|het sor. A kamerák á|taI
5ugárzott képekrő| más fe|vevő eszközzeI fe|Véte|t készíteni nem Iehet.

. A táro|t képfe|véte|ekhez történő hozzáférés csak az adatkeze|ő szemé|vének azonosítása után
történhet. A táro|t fe|véte|ek Visszanézését é5 mentését dokumentá|ni ke||. A jogosu|tság
indokának megszűnése után a táro|t képfe|véte|ekhez va|ó hozzáférést ha|adékta|anul meg ke||
szÜntetni.

o A felvéte|ekről biztonsági máso|at nem készü|.

. Jogsértő cse|ekmény ész|e|ését a hatóságok fe|é azonna| je|ezni ke||, egyben tájékoztatni ke|| a
hatóságot, hogy a cse|ekményrő| képfelvéte| készü|t. Az adatok szo|gá|tatása a 3. me||ékletben
Ieírt formanyomtatVányon történjen.

2.5.6 Kamerák, megfigyeIt terü|etek
Az isko|a épü|etében 5 kamera van e|he|yezve. A kamerák pontos helyét a kamerarendszer adatkeze|ési
szabá|yzatának 4. számú me||ékIet tartaImazza.



2.5.7 Az érintettek jogai
Az információszabadságró| szó|ó 2077' éVi torvény 3. 5 1. pontjában meghatározottak szerint ,,érintett,,.
nek minősü| bárme|y meghatározott, szemé|yes adat a|apján azonosított Vagy - közvet|enü| Vagy
közvetve _ azonosítható természetes szemé|v.
Az, akinek jogát Vagy jogos érdekét a képfe|Véte|, i||etve más szemé|yes adatának rögzítése érinti a
képfe|véte|, i||etve más szemé|yes adat rögzítésérő| 5zámított három munkanapon be|ü| jogának vagy
jogos érdekének igazo|ásávaI kérheti, hogy az adat ne kerü|jön megsemmisítésre, i||etve tör|ésre. Bíróság
vagy más hatóság megkeresésére a rögzített képfe|véte|t, Va|amint más szemé|yes adatot a bíróságnak
vagy a hatóságnak ha|adékta|anu| meg ke|| kÜ|deni. Amennyiben megkeresésre attó| számított harminc
napon be|ü|, hogy a megsemmisítés me||őzését kérték, nem kerü| sor, a re€zített képfe|véte|t, Va|amint
más szemé|yes adatot meg ke|| semmisíteni, i||etve törö|ni ke||. A kére|met az intézményvezetőnek ke|l
benyújtani.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkeze|ő e||en bírósághoz fordu|hat. A bíróság az ügyben
soron kívü| jár e|. Azt, hogy az adatkeze|és a jogszabá|yban fog|altaknak megfe|e|, az adatkeze|ő köte|es
bizonVíta ni.
Az adatkeze|éshez történő hozzájáru|ás önkéntes, ráuta|ó magatartássaI történik. A tanu|ó, munkaválIaló,
5zü|ő Vagy az intézménybe |épő kü|ső szemé|y az isko|a terü|etére történő be|épésse| és az itt
tartózkodássa| hozzájáru|ását adja a képfe|véte||e| kapcso|atos adatkeze|éshez' A megfigye|ésnek és a
képfe|véte|ek rögzítésének a cé|ja az isko|a terü|etén tartózkodó szemé|yek é|etének, testi épségének,
Va|amint az iskola terü|etén tartózkodó szemé|yek, továbbá az isko|a haszná|atában á||ó vagyontárgyak
véde|me' Ennek keretében cé| a jogsértések ész|e|ése, az e|köVető tettenérése, a jogsértő cse|ekmények
megelőzése, Va|amint az ezekke| összefüggésben bizonyítékként kerü|jenek hatósági e|járás keretében
feIhaszná|ásra.

3. Az adatok továbbításátiak rendje

A közneve|ési törvény 44. $ '(14) bekezdésében meghatározottak szerint a KlR adatkezelője a
nyi|Vántartott, a aa. 5 (5), (7) és (8) bekezdésben meghatározott adatokat továbbíthatja adategyeztetés
cé|jábó| annak a közneve|ési Intézménynek, ame||yeI a gyermek, tanu|ó, aIkaImazott, óraadó
jogviszonyban á|l, és ame|y az oktatásért feIe|ős miniszter á|taI jóváhagyott iskoIaadminisztrációs
rendszert haszná |.

3,1 A pedagógusok adatdinak továbbításq

Az intézmény munkavá||a|óinak a 2.1 fejezet szerint nyi|vántartott adatai továbbíthatók a
fenntartónak, a kifizetőhe|ynek, bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, he|yi önkormányzatnak, a
közneve|ésse| összefüggő igazgatási tevékenységet végző közigazgatási szervnek, a munkavégzésre
Vonatkozó rendeIkezések e||enőrzésére jogosuItaknak, a nemzetbiztonsági szolgá|atnak.

3.2 A tonulók addtainok tovőbbítása

Az intézmény csak azokat a tanu|ói adatokat továbbítja, amelyeket jogszabály rende| e|. Az elrende|ést a
Közneve|ési törvény (a továbbiakban: Nkt.) 44. s (6)-(6b) és (9) bekezdései rögzítik. Ennek |egfontosabb
és isko|ánkban Ieggyakoribb eseteit közö|jük az a|ábbiakban:

10



A tanulók odatai dz Nkt.41.5 (5)-(8) bekezdésben meghotórozottok szerint - a személyes odatok
védelmére vonotkozó célhoz kötöttség megtortásával - tovóbbÍthatók:

a) fenntartó, bíróság, rendőrség, üByészség, a közneve|ésse| összefüggő igazgatási tevékenységet végző
álIamigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szo|gá|at részére VaIamennyi adat,

b) tanu|ási nehézségre, magatartási rende||enességre, a bei||eszkedési zavaría, sajátos neve|ési igényre
Vonatkozó adatok a pedagógiai szakszo|gá|at intézményei és az intézmény között

c) a magatartás, szorga|om és tudás értéke|éséVeI kapcso|atos adatok az éríntett osztályon be|ül, a
neve|őtestü|eten be|ü|, a szü|őnek, a Vizsgabizottságnak, isko|avá|tás esetén az új isko|ának, a szakmai
eIlenőrzés végzőjének,
d) a diákigazo|vány. jogszabá|yban meghatározott - keze|ője részére a diákigazo|vány kiá||Ításához
szükséges vaIamennyi adat,
e} a tanu|ó iskoIai fe|véte|éve|, átvéte|éveI kapcsoIatosan az érintett isko|áhoi., feIsőoktatási intézménybe
történő feIVéte||eI kapcsoIatosan az érintett feIsőoktatási intézményhez és vissza;
f) az egészségügyi, iskoIa-egészségügyi feIadatot eIlátó intézménynek a tanuló egészségügyi á||apotának
megá||apítása cé|jábó| az a|ábbi adatok: a tanu|ó neve, szü|etési he|ye és ideje, |akóhe|ye, tartózkodási
he|ye, társada |ombiztosítási azonosító jele, szü|ője, törvényes képvise|ője neve, szü|ője, törvényes
képvise|ője Iakóhe|ye, tartózkodási helye és teIefon5záma, az óvodai, iskoIai egészségügyi dokumentáció'
a tanu|ó- és gyermekba|esetre Vonatkozó adatok az egészségi á||apotának megá||apítása cé|jábó| az
egészségügyi' iskoIa-egészségügyi feladatot e||átó intézménynek,
g) a csa|ádvédeIemmeI fog|aIkozó intézménynek, szervezetnek, Byermek- és ifjúságvédeIemmel
fog|a|kozó szervezetnek, intézménynek a tanu|ó neve, szü|etési he|ye és ideje, |akóhe|ye, tartózkodási
heIye, szü|ője, törvényes képvise|ője neve, szü|ője, törvényes képvise|ője Iakóhe|ye, tartózkodási he|ye és
te|efonszáma, a gyermek, tánü|ó, mu|asztásáVaI kapcso|atos adatok, a kieme|t figyeImet igény|ő
gyermekre, tanu|óra Vonatkozó adatok a Veszé|yeztetettségének feltárása, megszüntetése cé|jábó|
e,l az igényjogosu|tság eIbírá|ásához és igazo|ásához szükséges adatai az igénybe vehető á||ami támogatá5
igény|ése cé|jából a fenntartó részére,
f) a szám|a kiá||ításához szükséges adatai a ta nkönyvforgalmazókhoz,
g) az á||ami vizsgája alapján kiadott bizonyítvá nyainak adatai a bizonyítványokat nyi|vántartó
szervezetnek a bizonyítványok nyi|Vántartása cé|jábó|' továbbá a nyi|vántartó szervezettő| a felsőfokú
feIvéteIi kéreImeket nVi|Vá ntartó szervezethez'

4. Az adatkeze|éssel foglalkozó munkavállalók körének és feladatainak
meghatározása

Az intézmény odatkezelési tevékenységéért, jelen adatkezeIési szabólyzat kdrbantdrtásáért oz
intézményvezető o felelős. Jogkörének gyakorlásáro az ügyek olóbb szabólyozott körében he!yetteseit, oz
egyes pozíciókat betöltő peddgógusokat és oz iskolatitkúrt hatalmozzo meg,

A nem szabá|yozott területeken az adatkezelésse| kapcso|atos fe|adatokat az intézmény vezetője
személyesen Vagy - utasítási jogktirét aIkaImazva - saját feIe|ősségéve| |átja e|'

Az intézmény-vezető személyes felodatoi:
E a 2.1 és 2.2 fejezetekben meghatározott adatok keze|ésének rendszeres e||enőrzése,

E a 2.1és 2'2 fejezetekben meghatározott'adattoVábbítás rendszeres e||enőrzése,



a a 2.z.z fejezet e) szakaszában meghatározottak közÜ| a magatartás, szorga|om és tudás értéke|éséve|
kapcsoIatos adatok továbbítása isko|aVá|tá5 esetén az új isko|ának, a szakmai e||enőrzés végzőjének,

Az intézményben Íolyó adatke^elési tevékenység során dddtkezelőÍ Íeladdtokat látndk el az alábbi
munkdv|álldlók a beosztás után részletezett tevékenységi ki5rben.

Intézmény.vezetőheIyettesek:
o a munkaköri |eírásukban meghatározott fe|osztás szerint. fe|e|ősek a 2.2.2 fejezet e), f}

szakaszaiban meghatározott adatok keze|éséért,
o a 2,2,2 Íejezet e), f) szakaszaiban szerep|ő adattovábbításért.

IskoIatitká r:
o tanu|ók adatainak keze|ése a 2'2 fejezetben meghatározottak szerint,.
. a pedagógusok és más munkavá||a|ók adatainak keze|ése a 2.1. fejezetben meghatározottak

szerint
o a tanu|ók fe|véte|ire vonatkozó adatainak keze|ése a 2.2.2 e) szakasza szerint,
. adatok továbbitása 'a 2.z.2 f) szakaszában meghatározott esetben
o az adatvéde|mi iisztvise|ő fe|adatkörének e||átása, az adatkeze|ésse| kapcso|atos tájékoztatás,

orob|émakeze|és
,

osztályfőnökök:
. a 2.2.2 fejezet e) szakaszában szerep|ők közü| az a|ábbiakat: a magatartás, szorga|om és tudás

értéke|éséveI kapcso|atos adátok az'érintett osztá|yon be|ü|, a neve|őtestü|eten be|ü|, a szü|őnek,
. a z.z,z fejezet df) szakaszában meghatározott tanu|ói ba|eseteket a tudomásszerzés napján

köte|es továbbítani a munkavédelmi fe|e|ősnek.
o munkaköri |eírása alapján keze|i az E-nap|ó tanu|ókra Vonatkozó adatait.

Gyermek- és ifjúságvédeImi feIe|ős:
C a 2.2.2 fejezet e) szakaszában szerep|ő adatok,

C a 2.2.2 Íejezet d) szakaszában szerep|ő adattovábbítás.

MunkavédeImi.feIe|ős:
. z.z.2 fejezet df) szakaszában meghatározott nyi|vántartás vezetése és az adatok jogszabályban

e|őírt továbbítása '
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. Az érettségi Vizsgabizottság jegyzője:

. a z.2.2 fejezet e) szakaszában meghatározottak közü| a magatartás, szorga|om és tudás
értéke|éséve| kapcso|atos adatok továbbítása az érintett osztályon belü|, a neve|őtestü|eten
be|Ü|, adattovábbítás a Vizsgabizottság 5zámára.

Az iskolai rendszergazda:
. keze|i az isko|ai kamerarendszer á|taI rögzített képeket, gondoskodik az adatok Véde|mérő|
o Keze|i az isko|a hon|apját és gondoskodik annak védeImérő|

5. Az adatkeze|és technikai lebonyolítása

5.7 Az adatkezelés általános módszerei

Az intézményünkben keze|t adatok nyilVántartási módja a következő |ehet:
. nyomtatott irat,

. elektronikus adat.

. elektronikusan |étrehozott, de papír a|apon archivá|t adat,

o az isko|a web|apján e|he|yezett (e|ektronikus) adat, fénykép.

Az adatkeze|ő |apok hagyományos nvomtatott formában vagy számítógépes rendszerreI is Vezethetők. Az
oktatásért feIe|ős miniszter az eIektronikus módszert kötelezően is eIrendeIheti'

5.2 Az munkovdllalók személyÍ iratainok vezetése

5'2.1 szemé|yi iratok
SzeméIyi irot minden - bármi|yen anyagon, a|akban és bármi|yen eszköz fe|használásáva| ke|etkezett -

adathordozó, amely a munkaviszony |étesítésekor, fenná||ása aIatt, megszűnésekor, i||etve azt köVetően
keIetkezik és a munkavá||a|ó szemé|yéve| összefüggésben adatot, megá||apítást tartaImaz.

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

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

o a pedagó8us továbbképzésseI kapcso|atos iratok és adatok,

o a munkavá||a|ó bankszám|ájának száma

o a munkavál|a|ó saját kére|mére kiá||ított Vagy önként átadott adatokat tarta|mazó iratok.

5.2.2 A szemé|yi iratokra csak o|yan adat és megá||apítás vezethető, ame|ynek a|apja:
o a közokirat vagy a munkavá||a|ó írásbe|i nyi|atkozata,

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



bíróság vagy más hatóság döntése,
jogszabá|yi rendeIkezés.

5'2 '3 A szemé|yi i ratokba va|ó betekintésre az a|ábbi szemé|yek jogosu|tak:
. az intézmény Vezetője és he|yettesei,

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

. a Vonatkozó törvény szerint jogosu|t szemé|yek (adóe||enőr, revizor, stb.),

. saját kérésére az érintett munkavá||a|ó.

5.2.4 A személyi i ratok VédeIme

A szemé|yi iratok keze|ői kizáró|ag az a|ábbi szemé|yek Iehetnek:
. az intézményvezető

o az adatok keze|ését végző isko|atitkár.

A szemé|yi iratokat és a szemé|yi adatokat védeni ke|| kü|önösen a jogosuIat|an hozzáférés,
meBvá|toztatás, továbbítás, nyi|vánosságra hozata|, tör|és Vagy me8semmisítés, Valamint a Vé|et|en
megsemmisü|és és sérü|és e||en. Ha az adatok továbbítása há|ózaton vagy egyéb informatikai eszköz
útján történik, a szemé|yes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében az adatkeze|őnek és az
adat továbbítójának kü|ön véde|mi intézkedéseket (e||enőrzés, je|szavas véde|em, az e|küldés után a
há|ózatró| va|ó t ö r|és, stb.) ke|| tennie.

5.2.5 A szemé|yi anyag vezetése és táro|ása

A munkaviszony |étesítésekor az.intézmény vezetője az isko|atitkár közreműködéséve| gondoskodik a
munkaválla|ó szemé|yi anyagának összeállításáró|, s azt a vonatkozó jogszabá|yok és je|en szabályzat
szerint keze|i és továbbÍtja a Fenntartónak. A szemé|yi anyagban az 5.2.1 fejezetben felsoro|takon kívü|
más anyag nem tárolható. A szemé|yi anyag isko|ában maradt részét (p|. munkakör i  leírás,
továbbképzések) keletkezésük sorrendjében, az e cé|ra szemé|yenként kiaIakított gyűjtőben zárt
szekrénVben kel| őrizni.

A szemé|yi anyag része a munkaváIlalói alapnyÍlvántartás. A számítógéppeI Vezetett munkavá||a|ói
alapnyiIvántartást ki ke|| nyomtatni a következő esetekben:

r a munkaviszony e|ső a|ka|ommaIVa|ó |étesítésekor,

o a m unkaviszony megszűnésekor,

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

A munkavá||aIó az adataiban bekövetkező Vá|tozá5okró| nyolc napon be|ü| köteIes tájékoztatni a
m u nkáltatói jogkör gyakor|óját, aki 8 napon be|ü| köte|es intézkedni az adatok átvezetésérő|.
A szemé|yi anyag Vezetéséért és rendszeres e|lenőrzéséért és annak a Tankerület fe|é történő
továbbításáért az intézmény Vezetője a fe|e|ős. Utasításai és az munkavá||a|ók munkaköri |eírása a|apján
az anyag karbantartását az iskoIatitkár Végzi.
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5.3 A tanulók szemé|yi adatainak vezetése

5.3.1 A tanulók szemé|yi adatainak védeIme

A tanulók szemé|yi adatainak keze|ői  k izáró|ag az a|ábbiak |ehetnek
o az intézmény vezetője

. az intézményvezető-he|yettesek

o az osztá|yfőnök

. isko|atitkár

Az adatokat védeni ke|| kü|önösen a jogosuIatIan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyi|vánosságra
hozata|, tör|és vagy megsemmisítés, Va|amint a Vé|etlen megsemmisü|és és sérÜ|és e||en. Ha az adatok
továbbítása há|ózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik, a szemé|yes adatok technikai
véde|mének biztosítása érdekében az adatkezelőnek és az adat továbbítójának kÜ|ön védelmi
intézkedéseket (e||enőrzés, je|szavas védeIem, az eIkü|dés után a há|ózatró| va|ó tör|és, stb.) ke|| tennie.

5.3.2 A tanu|ók szemé|yi adatainak vezetése és táro|ása

A tanu|ói jogviszony |étesítésekor az intézmény vezetője gondoskodik a tanu|ók szemé|yi adatainak
összeá||ításáró|, s azt a Vonatkozó jogszabá|yok és jeIen szabá|yzat szerint kezeIi. A diákok szemé|yi adatai
között a 2.2 fejezetben fe|soro|takon kívü| más anyag nem táro|ható. Kivéte|t képeznek azok a szemé|yes
vagy kü|ön|eges adatok, ame|yeknek a tanu|ó Vagy az intézmény érdekében történő intézményi
keze|éséhez a szü|ő írásban; hozzájáru|t. A szemé|yi adatokat osztá|yonként csoportosítva az a|ábbi
nyiIvánta rtásokban ke|| őrizni:

o összesíterttanu|ó inyi|vántartás,

. törzskönyvek,

o bizonyítvá nyok,

o beírási nap|ó,

. osztá|ynap|ók,

o adiákigazo|ványoknyi|vántartódokumentuma.

5.3.2.1Az összesített ta nu|ói nvi|vántartás

cé|ja az isko|ában tanu|ó diákok Iegfontosabb adatainak naprakész táro|ása a szükséges adatok
biztosítása, ígazo|ások kiá||ítása, ta nügy-igazgatási feIadatok fo|yamatos e||átá5a cé|jábó|. Az összesített
tanu|ói nyiIvántartás a következő adatokat tartaImazhatja:

o a tanu|ó neve, osztá|ya,
. a tanu|ó azonosító száma, diákigazo|ványának 5záma,

. szÜ|etési he|ye és ideje, anyja neve,

o á||andó |akcíme, tartózkodási he|ye, te|efonszáma,

. a tanu|ó á|ta|ános isko|ájának megnevezése'

A nyi|Vántartást az intézményvezető utasításait követve az isko|atitkár Vezeti. A tanu|ói nyi|vántartás
minden év szeptember 1-jéig e|ső alka|ommaI papír a|apon készÜ|, majd a továbbiakban digitá|is
módszerre| vezethető. A számítógéppe| Vezetett tanu|ói nyi|Vántartás fo|yamatosan pontos és te|jes
Vezetéséért az ísko|atitkár fe|e|ős. Táro|ásának módjáVal biztosítani ke||, hogy az adatokhoz i||etékte|en
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szemé|y ne férhessen hozzá. Az e|ektronikus formában Vezetett tanu|ói nyi|vántartás másodpé|dányban
ttirténő tá ro|ását biztosítani kel..

A tanu|ó és szü|ője a tanu|ó adataiban bekövetkező vá|tozásokró| nyo|c napon be|ü| köte|es tájékoztatni
az osztá|yfőnököt, aki 8 napon belÜ| köte|es intézkedni az adatok átvezetésérő|.

5.4 A szolgálati titok védelmével kapcsolatos rendelkezések2
2 !á!dá 1oo/1997' (V|.13-) |GrÓánvrende|et 5olA' qe6íésáit.

Az intézmény minden m unkavá|la|ójának köteIessége az adatkeze|és jogszabályokban és e szabá|yzatban
meghatározott rendjének betartása. Az adatkeze|ők, i||etve az isko|a tanárai, vezetői fe|adatkört e||átó
munkavá|la|ói fe|e|ősek a tudomásukra jutott adatok Véde|méért. A tanu|ók és munkavá||alók szemé|yi
adatait kizáró|ag az e szabá|yzatban meghatározott szemé|yek az .itt meghatározott módon
továbbíthatják. A szemé|yi adatok bárme|y más je||egű (szóbe|i, te|efonon történő, írásos vagy bárme|y
más módon történő) továbbítása szigorúan tiIos.
Az érettségi vizsga ,,kor!ótozott terjesztésű,,.nek minősített fe|adat|apjait a minősítés érvényességi ideje
a|att a szo|gá|ati titokra vonatkozó rendelkezések szerint ke|| keze|ni. Az érettségi vizsgákka| kapcso|atos
tanu|ói adatok (a do|gozatok pontszáma, eredménye, a szóbe|i fe|e|etekre vonatkozó adatok) szintén
szo|gá|ati titkot képeznek. Hasonlóképen szo|gálati titoknak minősü|nek a szóbe|i és írásbe|i érettségí
téte|ekre és fe|adat|apokra vonatkozóan a Vezetők vagy munkavá||a|ók birtokába jutott információk,
továbbá az érettségizők szerep|éséve| és eredményeive| kapcso|atos bárme|y adat. A szo|gá|ati titok
védeImének köteIezettsége az érettségi vizsga minden adatára vonatkozóan érvényes.

5.5 Az adatnyi|vántartásban érintett munkavá||a|ók, tanutók és szü|ők jogai és érvényesítésük
rendje

5.5.1 Az érintettek tájékoztatása-, kére|em az érintett adatainak módosítására

Az adatkeze|és á|ta| érintett szemé||yeI az adat fe|véte|e e|őlt közö!ni kell, hogy oz odotszolgóltatás
önkéntes vagy kötelező. Köte|ező adatszolgá|tatás esetén meg ke|| je|ö|ni az adatkezelést e|rende|ő
jogszabá|yt is.

A munkavállaló, a tanu|ó vagy gondvise|ője tájékoztatást kérhet szemé|yes adatainak keze|ésérő|,
va|amint kérheti szemé|yi adatainak he|yesbítését i||etve kijavítását, ame|yet az adatkeze|ő köte|es
te|jesíteni. A munkavá||a|ó, a tanu|ó i||etve gondvise|ője jogosu|t megismerni, hogy az adatkeze|és során
adatait kinek, miIyen cé|jábó| és miIyen ter'iedeIemben továbbították.

A munkavá||a|ó a közokirat, i||etve a munká|tató döntése a|apján bejegyzett adatok he|yesbítését vagy
tör|ését csak közokirat, i||ewe a munká|tató erre irányu|ó nyi|atkozata Vagy döntésének az i||etékes
szervek á|taI történt megvá|toztatása aIapján kérheti.

Az érintett munkavá||a|ó, tanu|ó i||etve gondvise|ője vagy az intézménnye| jogviszonyban nem á||ó
szemé|y számára, akinek adatait kezeIi az intézmény, kérésére az adatvédeImi tisztvise|ő tájékoztatást ad
az intézmény á|taI kezeIt, i||ető|eg az á|taIa megbízott feIdolgozó á|tal feIdo|gozott adatairó|, az
adatkeze|és cé|járó|, joga|apjáró|, időtartamáró|, az adatfe|do|gozó nevérő|, címérő| és az adatkezelésse|
összefüggő tevékenységérő|, továbbá arróI, hogy kik és mi|yen cé|bó| kapják vagy kapták meg az
adatokat. Az intézmény Vezetője a kére|em benyújtásától számított 30 napon be|ü| írásban, közérthető
formában köteIes megadní a tájékoztatást.
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5'5'2 Az érintett szemé|yek tiItakozásijoga
Az érintett tiItakozhat szemé|yes adatának keze|ése e||en, ha
oJ a szemé|yes adatok kezelése (továbbítása) kizáró|ag az adatkeze|ő vagy az adatátvevő jogának vagy
jogos érdekének érvényesítéséhez szükséBes, kivéve, ha az adatkezelést törVény rende|te e|;
b/ a szemé|yes adat fe|haszná|ása Vagy továbbítása közvet|en üz|etszerzés, közvé|emény.kutatás Vagy
tudományos kutatás cé|jára történik;
c/ a ti|takozás jogának gyakor|ását egyébként törVény IehetőVé teszi.

Az intézmény Vezetóje . az adatkeze|és egyidejű fe|függesztéséve| - a ti|takozást köte|es a kére|em
benyújtásátó| 5zámított Iegrövidebb időn belü|, de Iegfe|jebb 8 nap aIatt megvizsgá|ni, és annak
eredményérő| a kéreImezőt írásban tájékoztatni' Amennyiben a tiltakozás indokoIt' az adatkeze|ő köteles
az adatkezelést. be|eértve a további adatfelvéte|t és adattovábbítást is - megszüntetni és az adatokat
záro|ni, va|amint a ti|takozásró|, i||ető|eg az annak a|apján tett intézkedésekrő| értesÍteni mindazokat,
akik részére a ti|takozássa| érintett szemé|yes adatot korábban továbbította, é5 akik köteIesek intézkedni
a ti|takozási jog érvényesítése érdekében. Amennyib€n az érintett a meghozott döntésse| nem ért egyet,
az e||en - annak köz|ésétő| számított 30 napon be|ü| - az adatkeze|ési törvény szerint bírósághoz
ford u lhat.

5'5'3 Tájékoztatás az intézfiiényi adatkeze|és szabá|yairó|
Az intézmény honIapján oIv-asható jeIen adatkeze|ési szabá|yzat.

5.5.4 A bírósági jogérvényeiítés lehetősége

Ha az intézmény adatkeze|é3i tevékenysége során az érintett jogait megsérti, az érintett munkavá||a|ó,
tanu|ó vagy annak gondviselője az'adatkeze|ő e||en bírósághoz forduIhat. A bíróság az ügyben soron kívü|
jár e|.

6.Záró rende|kezések

Je|en adatkeze|ési szabá|yzat az intézmény iratkeze|ési szabá|yzatának 1. sz. mellék|etét képezi. Az
odatkezelési szabályzotot o nevelőtestület módosíthatjo a jogszabályokban meghatórozott és e
szobólyzotban jelzett közösségek véleményének beszerzésével és a fenntartó jóvóhogyásóval.

Kecskemét, 2018. szeptember 1,

Dr. Főzőné Tímár Éva Íntézménwezető
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Nyilatkozat

Az iskola Szülőí Munkaközössége, illetve az iskolai diákönkormónyzot képviseletében o!áírásunkkdl
tdnúsÍtjub hogy az ddatkezelési szobályzat elkészítéséhez és elfogadásakor véleményezési jogunkat
gyokoroltuk.

Kecskemét, 2078. szeptember 7.

/Z-.*//:---l.
orosz Fanní'

a diákön ko r mó nyzot vezetőj e

i '

Jóváhagyó nyilatkozat

A KecskemétÍ TankerüIe| mint Fenntartó nevéhen és képviseletében nyilotkozom, hogy o Kecskeméti
Bolyoi tónos GÍmnázium 2078. szeptember 7-én módosftott ddotkezelési szobályzatát a mdi nopon
jóváhogyom.

Kecskemét 2018. szeptember

Zsőmboki Anna
igozgató

a szülőí munkaközösség elnöke
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