
KESJÁR CSABA ÁLTALÁNOS ISKOLA 
 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
 

TANULÓK ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL 
 

A Kesjár Csaba Általános Iskola (székhely: 2040 Budaörs, Őszibarack út 29.; "Iskola"; 
intézményvezető: Tóth Krisztina, OM: 037740) a gyermekek, tanulók személyes adatai 
Iskola általi kezelésével kapcsolatban a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint tájékoztatja 
Önt 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 rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR”) 13. cikkében foglaltak szerint. 
 
1. Adatkezelés jogalapja és a kezelt adatok köre: 
 
1.1 A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja értelmében a személyes adatok kezelése 
akkor és annyiban jogszerű, amennyiben az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítéséhez szükséges. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvényben („Nktv.”) meghatározott adatok vonatkozásában az Nktv. 41. § (1) bekezdése 
alapján az adatkezelés jogalapja az Iskola jogi kötelezettségének teljesítése. 
 
Az Iskola jogi kötelezettségei teljesítése érdekében 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 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) a magántanulói jogállással kapcsolatos adatok, 
eb) a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése, 
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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. (Nktv. 41. § (4) bekezdése) 
 
A pedagógiai szakszolgálati intézmény - az integrált nyomon követő rendszer („INYR”) 
működtetése érdekében – a fenti adatokon kívül 
a) a szülő, a törvényes képviselő önkéntes adatszolgáltatása alapján a gyermek, a tanuló 
nemzetiségi hovatartozására vonatkozó adatot, 
b) annak a nevelési-oktatási intézménynek a nevét, címét, OM azonosítóját, amellyel a 
gyermek, a tanuló óvodai nevelési vagy tanulói jogviszonyban, kollégiumi tagsági 
viszonyban áll, valamint a gyermek, a tanuló által igénybe vett pedagógiai szakszolgálati 
ellátás 18. § (2) bekezdés szerinti megnevezését is nyilvántartja. 
 (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. 
 
1.2 Az Iskola rendezvényein fénykép-felvételeket készít, melyeken a gyermek, tanuló 
képmása rögzítésre kerülhet. Ezen képeket az Iskola honlapján teszi közzé. 
 
Az adatkezelés jogalapja a szülő, törvényes képviselő hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés a) pont), melyet a gyermek, tanuló törvényes képviselője külön dokumentumban, 
írásban ad meg az adott tanév vonatkozásában. Írásbeli hozzájárulás hiányában az Iskola e 
pont szerinti adatkezelési tevékenységet nem végez. 
 
1.3 A fentieken túl az Iskola a gyermek, tanuló alábbi adatait tartja nyilván a szülő, a 
törvényes képviselő önkéntes adatszolgáltatása alapján: 
 

 a gyermekek, tanulók speciális étkezési igényeire vonatkozó adatok, pl. ételallergia, 
lisztérzékenység, speciális táplálkozási igény  

 a tanulók egészségi állapotára vonatkozó adatok, pl. egy akár hirtelen beavatkozást 
igénylő betegség (epilepszia, vérzékenység, stb.) ténye 

 a tanuló pszichés problémáira vonatkozó adat, pl. pánikra való hajlam, idegesség, 
szorongás 

 a tanuló, dolgozó nemzetiségi hovatartozása. 
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Az adatkezelés jogalapja a szülő, törvényes képviselő hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés a) pont), melyet a gyermek, tanuló törvényes képviselője külön dokumentumban, 
írásban ad meg az adott tanév vonatkozásában. Írásbeli hozzájárulás hiányában az Iskola e 
pont szerinti adatkezelési tevékenységet nem végez. 
 
1.4  Az elektronikus naplókhoz való hozzáférés biztosítása érdekében az intézménynek 
kezelnie kell a tanuló nevét, oktatási azonosítóját, az e-naplóhoz szükséges azonosítóját 
(login), valamint a belépéshez szükséges jelszót. Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja 
az Iskola jogi kötelezettségének teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja), 
ugyanis az Iskola enélkül nem tudná teljesíteni a tanuló hiányzásával, osztályzataival, a 
vele kapcsolatos dicséretek és elmarasztalások közlésével kapcsolatos jogszabályi 
kötelezettségeit.  
 
1.5 Az Nktv. 25. § (5) bekezdése alapján a nevelési-oktatási intézménynek gondoskodnia 
kell a rábízott gyermekek, tanulók felügyeletéről, a nevelés és oktatás egészséges és 
biztonságos feltételeinek megteremtéséről, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi 
vizsgálatának megszervezéséről, ennek keretében különösen a tankötelezettség végéig az 
általános iskolába járó tanuló évenként legalább egyszer fogászati, szemészeti és általános 
szűrővizsgálaton vegyen részt. 
 
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja, a konkrét 
adatkezelést előíró jogszabályhely pedig a fentiek szerint az Nktv. 25. § (5) bekezdése. 
 
1.6 Az intézmény a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet („EMMI 
rendelet”) 51. § (1) bekezdése szerint a tanuló betegség miatti hiányzása esetén kezeli a 
hiányzás igazolására szolgáló igazolást, mely tartalmazza a betegség miatt bekövetkezett 
távollét pontos időtartamát is. Az igazolás egészségügyi személyes adatot is tartalmazhat.  
 
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja, a konkrét 
adatkezelést előíró jogszabályhely pedig a fentiek szerint az EMMI rendelet 51. § (1) 
bekezdése. 
 
1.7 A tanulókkal szemben meghatározott feltételek fennállása esetén az EMMI rendeletben 
szabályozottak szerint az Iskola fegyelmi eljárást indíthat. A fegyelmi eljárást egyeztető 
eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események 
feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet 
elszenvedő közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az EMMI 
rendelet 56. § (6) bekezdése szerint a tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról jegyzőkönyvet 
kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni a tárgyalás helyét és idejét, a tárgyaláson hivatalos 
minőségben részt vevők nevét, az elhangzott nyilatkozatok főbb megállapításait. Szó 
szerint kell rögzíteni az elhangzottakat, ha a tárgyalás vezetője szerint ez indokolt, valamint 
ha azt a tanuló, a szülő kéri.  
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Az EMMI rendelet 57. § (1) bekezdése alapján az intézmény köteles a fegyelmi határozat 
meghozatalához szükséges tényállást tisztázni. Ha ehhez a rendelkezésre álló adatok nem 
elegendők, hivatalból vagy kérelemre bizonyítási eljárást folytatunk le. Bizonyítási 
eszközök lehetnek a tanuló és a szülő nyilatkozata, az irat, a tanúvallomás, a szemle és a 
szakértői vélemény. 
 
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja, a konkrét adatkezelést 

előíró jogszabályhely pedig az EMMI rendelet 56. § (6), 57. § (1) és (2) bekezdései, valamint 

az 58. § (1)-(3) bekezdése. 

 

1.8 Az Iskola az EMMI rendelet 169. § (1) bekezdése alapján kivizsgálja és nyilvántartja a 
tanuló- és gyermekbaleseteket. A vizsgálat során fel kell tárni a kiváltó és a közreható 
személyi, tárgyi és szervezési okokat.  
Ezeket a baleseteket az oktatásért felelős miniszter által vezetett, a minisztérium 
üzemeltetésében lévő elektronikus jegyzőkönyvvezető rendszer segítségével kell 
nyilvántartani, vagy ha erre rendkívüli esemény miatt átmenetileg nincs lehetőség, 
jegyzőkönyvet kell felvenni.  
 
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja, a konkrét 
adatkezelést előíró jogszabályhely pedig az EMMI rendelet 169. § bekezdése. 
 
Az Iskola az adatkezelés során a GDPR, az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv) rendelkezései, továbbá az 
Nktv.-ben és az EMMI rendeletben foglaltak alapján jár el. 
  
A GDPR 5. cikk (1) bekezdése szerint 
„A személyes adatok 
… 
b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne 
kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;…(„célhoz kötöttség”)”; 
c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a 
szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”); 
…” 

 
Az Nktv. 41. § (1) bekezdése szerint: 
 
A köznevelési intézmény és a köznevelési feladatot ellátó nem köznevelési intézmény (a 
továbbiakban: köznevelési feladatokat ellátó intézmény) köteles a jogszabályban előírt 
nyilvántartásokat vezetni, a köznevelés információs rendszerébe bejelentkezni, valamint az 
Országos statisztikai adatgyűjtési program keretében előírt, valamint a lemorzsolódással 
veszélyeztetett tanulókról összesített adatokat szolgáltatni. 
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2. Az adatkezelő: 
 
A fent meghatározott személyes adatok kezelője (adatkezelő): az Iskola.  
 
A KIR központi nyilvántartás keretében a nemzetgazdasági szintű tervezéshez szükséges 
fenntartói, intézményi, foglalkoztatási, gyermek- és tanulói adatokat tartalmazza. A KIR 
keretében folyó adatkezelés tekintetében az adatkezelő az Oktatási Hivatal. A tanulói 
adatok megőrzése tehát a KIR rendszerben történik. A KIR-be az adatokat az Iskola 
jogszabályi kötelezés alapján tölti fel. Az Iskola nem jogosult sem az adatkezelés célját, 
sem eszközeit meghatározni. 
 
A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek során alkalmazott INYR a gyermekek, tanulók 
teljes körű pedagógiai szakszolgálati ellátása, fejlődésük figyelemmel kísérése céljából a 
gyermekekhez, tanulókhoz kapcsolódóan, a számukra ellátást nyújtó intézmények, 
nevelési-oktatási intézmények és a pedagógiai szakszolgálati intézmények feladatellátási 
adatainak nyilvántartását, továbbá az ellátást igénybevevők ellátási eseményeinek nyomon 
követését szolgáló országos informatikai nyilvántartó rendszer. Az INYR keretében folyó 
adatkezelés tekintetében a hivatal az adatkezelő. Az Iskola nem jogosult sem az adatkezelés 
célját, sem eszközeit meghatározni. 
 
3. Az adatkezelés célja:  
 
A fenti 1.1 és 1.5 pontban meghatározott adatok kezelésének a célja az, hogy az Iskola 
teljesíteni tudja az Nktv. alapján fennálló kötelezettségeit. 
 
A fenti 1.2 pontban meghatározott adatkezelés célja az Iskola életének dokumentálása, az 
Iskola népszerűsítése, küldetésének teljesítése. Az Iskola célhoz kötötten az intézmény 
honlapján kezeli az iskolai eseményeken készült fényképeket, és lehetővé teszi azt, hogy 
bármely szülő vagy tanuló úgy nyilatkozzék, hogy nem járul hozzá egy adott rendezvényen 
vagy általában az iskolai eseményeken készült fényképeknek a honlapon történő 
megjelentetéséhez, sőt általánosabban gyermeke fényképének mint adatnak a kezeléséhez. 
 
A fenti 1.3 pontban meghatározott adatkezelés célja a tanuló, gyermek speciális igényeinek 
figyelembevétele a szülő, a törvényes képviselő önkéntes adatszolgáltatása alapján. 
 
A fenti 1.4 pontban meghatározott adatkezelés célja, hogy az Iskola teljesíteni tudja a 
tanuló hiányzásával, osztályzataival, a vele kapcsolatos dicséretek és elmarasztalások 
közlésével kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeit.  
 
A fenti 1.6, 1.7 és 1.8 pontban meghatározott adatok kezelésének a célja az, hogy az Iskola 
teljesíteni tudja az EMMI rendelet alapján fennálló kötelezettségeit. 
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4. Az adatkezelés időtartama: 
 
Az Iskola a személyes adatokat az intézmény iratári tervében meghatározott időtartamig 
kezeli. Az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg az irattári őrzési időt.  
 

AZ INTÉZMÉNY IRATTÁRI TERVE 
 
Irattári terv (II. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez) 
 

Irattári           Őrzési idő 
tételszám     Ügyköri megnevezés     
 (év) 
_________________________________________________________________________ 
 

Vezetési, igazgatási és személyi ügyek 
 
 l. Intézménylétesítés, átszervezés, fejlesztés     nem 
selejtezhető 
2. Iktatókönyvek, iratselejtezési jegyzőkönyvek     nem selejtezhető 
3. Személyzeti, bér- és munkaügy        50 
4. Munkavédelem, tűzvédelem, balesetvédelem, baleseti jegyzőkönyv   10 
5. Fenntartói irányítás         10 
6. Szakmai ellenőrzés         10 
7. Megállapodások, bírósági, államigazgatási ügyek     10 
8. Belső szabályzatok         10 
9. Polgári védelem          10 
10. Munkatervek, jelentések, statisztikák         5 
1 l. Panaszügyek            5 
 

Nevelési oktatási ügyek 
 
12. Nevelési-oktatási kísérletek, újítások       10 
13. Törzslapok, póttörzslapok, beírási naplók     nem selejtezhető 
14. Felvétel, átvétel          20 
15. Tanulói fegyelmi és kártérítési ügyek         5 
16. Naplók             5 
17. Diákönkormányzat szervezése, működése        5 
18. Pedagógiai szakszolgáltatás          5 
19. Szülői munkaközösség, iskolaszék szervezése, működése      5 
20. Szaktanácsadói, szakértői vélemények, javaslatok és ajánlások     5 
21. Vizsgajegyzőkönyvek           5 
22. Tantárgyfelosztás           5 
23. Gyermek- és ifjúságvédelem          3 
24. Tanulók dolgozatai, témazárói, vizsgadolgozatai       1 
 
 

Gazdasági ügyek 
 
25. Ingatlannyilvántartás, kezelés, fenntartás, épülettervrajzok, 
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helyszínrajzok, használatbavételi engedélyek     határidő nélküli 
26.Leltár, tárgyi és állóeszköznyilvántartás, vagyonnyilvántartás, selejtezések  10 
27. Éves költségvetés, költségvetési beszámolók, könyvelési bizonylatok     5 
28. A gyermekek, tanulók ellátása, juttatásai, térítési díjak       5 
 
A fenti 1.2 és 1.3 pontban meghatározott adatokat a hozzájárulásban megadott időtartamig 
kezeli az Iskola. Az önkéntes adatszolgáltatásra vonatkozó szülői engedélyt az elévülési idő 
végéig nyilván kell tartani. 
 
A fenti 1.4 pontban meghatározott adatokat a tanulói jogviszony megszűnését követő 6 
hónapon belül törli az Iskola.  
 
5. Az adatok tárolása és az adatok biztonsága érdekében alkalmazott technikai és 
szervezési intézkedések leírása 
 
A tanulók személyes adatait az Iskola székhelyén tárolja, és a jogszabályban meghatározott 
adatokat a fenntartó felé - törvényi kötelezettségeinek eleget téve - jogszabályban 
meghatározott módon papír vagy digitális formában ad át.  
 
Az Iskola megtesz minden ésszerűen elvárható technikai óvintézkedést az adatok és a 
rögzített felvételek biztonságos és harmadik személy részéről hozzáférésmentes tárolása 
érdekében. 
 
A személyes adatok tárolásának IT biztonsági leírása, az adatbiztonság érdekében tett 
technikai és szervezési intézkedések: 
 
Az Iskola a személyes adatok biztonságát oly módon biztosítja, hogy elektronikus eszközeit 
és belső hálózatát jelszóval védi, papíralapon pedig zárt helyiségben tárolja azokat, egyes 
személyes adatokhoz való hozzáférést pedig csak azon munkavállalók részére biztosítja, 
akiknek arra feltétlenül szükségük van az adott tevékenység ellátásához. Az adatok 
tárolására szolgáló fájlszerver az Iskola székhelyén zárt szobában található.  
 
6. Az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők köre, adattovábbítások: 
 
A tanulók személyes adatait az Iskola kizárólag azon alkalmazottai jogosultak kezelni, akiknek 

a személyes adatok kezelése munkakörébe tartozik. Adattovábbításra kizárólag jogszabály 

alapján kerül sor. Az Iskola a tanulók fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik 

országba, sem nemzetközi szervezethez. 

 
6.1 A fentiekben meghatározott személyes adatokhoz kizárólag az Iskola 
intézményvezetője, az iskolatitkár, az Iskola gazdasági ügyintézője, az 
intézményvezetőhelyettesek, illetve az e-napló-t kezelő személyek és az IT vezető, illetve 
korlátozottan a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak jogosultak hozzáférni. 
Adattovábbításra a köznevelési intézmény vezetője és - a meghatalmazás keretei között - az 
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általa meghatalmazott vezető vagy más alkalmazott jogosult. 
 
Ezen adatok - az Nktv.-ben 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. 

A gyermek, tanuló adatai közül 

a) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője neve, törvényes 
képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és 
telefonszáma, jogviszonya kezdete, szünetelésének ideje, megszűnése, magántanulói 
jogállása, mulasztásainak száma a tartózkodásának megállapítása, a tanítási napon a tanítási 
órától vagy az iskola által szervezett kötelező foglalkozástól való távolmaradás 
jogszerűségének ellenőrzése és a tanuló szülőjével, törvényes képviselőjével való 
kapcsolatfelvétel céljából, a jogviszonya fennállásával, a tankötelezettség teljesítésével 
összefüggésben a fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, települési önkormányzat 
jegyzője, 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 vonatkozó adatok az egészségi állapotának 
megállapítása céljából az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek, 
d) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője, törvényes 
képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és 
telefonszáma, a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, a kiemelt figyelmet 
igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok a veszélyeztetettségének feltárása, 
megszüntetése céljából a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, 
gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek, 
e) az igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges adatai az igénybe vehető 
állami támogatás igénylése céljából a fenntartó részére, 
f) a számla kiállításához szükséges adatai a tankönyvforgalmazókhoz, 
g) az állami vizsgája alapján kiadott bizonyítványainak adatai a bizonyítványokat 
nyilvántartó szervezetnek a bizonyítványok nyilvántartása céljából, továbbá a nyilvántartó 
szervezettől a felsőfokú felvételi kérelmeket nyilvántartó szervezethez, 
h) a Magyar Honvédség központi személyügyi szerve részére a honvédelemért felelős 
miniszter által fenntartott köznevelési intézményben tanuló honvéd altiszt-jelöltek adatai 
közül az őket megillető jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése céljából a (4) 
bekezdés d) és e) pontja szerinti adat, 
i) a szakképzésről szóló törvény 46. § (1a) bekezdésében meghatározott igazolás kiállítása 
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és a tanulószerződés megkötésének elősegítése céljából a szakképzésről szóló törvény 87. 
§-ában meghatározott adat a területileg illetékes gazdasági kamara részére 
továbbítható. 
 
A gyermek, a tanuló 
a) sajátos nevelési igényére, beilleszkedési zavarára, tanulási nehézségére, magatartási 
rendellenességére vonatkozó adatai a pedagógiai szakszolgálat intézményei és a nevelési-
oktatási intézmények egymás 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, a vizsgabizottságnak, a gyakorlati képzés 
szervezőjének, a tanulószerződés alanyainak vagy ha az értékelés nem az iskolában 
történik, az iskolának, iskolaváltás esetén az új iskolának, a szakmai ellenőrzés végzőjének, 
d) diákigazolványa kiállításához szükséges valamennyi adata a KIR adatkezelője, a 
diákigazolvány elkészítésében közreműködők részére 
továbbítható. 
 
A gyermek és a kiskorú tanuló szülőjével minden, a gyermekével összefüggő adat 
közölhető, kivéve ha az adat közlése súlyosan sértené a gyermek, tanuló testi, értelmi vagy 
erkölcsi fejlődését. 
 
A pedagógus, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott a nevelési-oktatási 
intézmény vezetője útján köteles a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 17. § (2) bekezdésében foglaltak szerint eljárni. Ebben a 
helyzetben az adattovábbításhoz az érintett, valamint az adattal kapcsolatosan egyébként 
rendelkezésre jogosult beleegyezése nem szükséges. 
 
Ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz tanítási órát vagy egyéb 
foglalkozást, az EMMI rendelet 51. § (4) bekezdése alapján az Iskola intézményvezetője 
értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, a 
gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi 
szakszolgálatot, tanköteles tanuló esetén a gyermekjóléti szolgálatot.  
Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc tanítási órát 
és egyéb foglalkozást, az EMMI rendelet 51. § (5) bekezdése alapján az Iskola a 
mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot, valamint ismételten 
tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének az 
értesítésében, továbbá gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi 
gyermekvédelmi szakszolgálatot.  
Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven tanítási órát 
és egyéb foglalkozást, az intézmény igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges 
tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot. 
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Az Iskola testnevelés tantárgyat tanító pedagógusai az EMMI rendelet 81. § (5) bekezdése 
alapján a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt („NETFIT”) nevű informatikai 

rendszerbe rögzítik az országosan egységes mérési módszer alapján a tanulók fizikai 

állapotának és edzettségének mérésével kapcsolatos eredményeket. A NETFIT rendszerbe 

azonosításra alkalmatlan módon töltjük fel a tanulói eredményeket. A feltöltött eredményeket 

NETFIT-et 8 támogató informatikai alapú diagnosztikus értékelő rendszer automatikusan 

kiértékeli. A fizikai fittségi mérés tanulót érintő eredményeiről a tanuló és a szülő a tanuló 

mérési azonosítójának felhasználásával a NETFIT rendszeren keresztül kap tájékoztatást. 
 
6.2 A fenti 1.2, 1.3 pontban meghatározott szülői hozzájárulás alapján kezelt adatokhoz az 
Iskola intézményvezetője, az iskolatitkár, az Iskola gazdasági ügyintézője, az 
intézményvezetőhelyettesek, az IT vezető, illetve korlátozottan a pedagógus munkakörben 
foglalkoztatottak férnek hozzá. Ezen adatok vonatkozásában adattovábbítás nem történik 
más szervezetek részére. 
 
7. Az Önt az adatkezeléssel kapcsolatban megillető jogok (érintetti jogok): 
 
A tanulók személyes adatainak kezelése kapcsán az alábbi jogok illetik meg a tanulót 
illetve törvényes képviselőjét: 
 
a) hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk): Ön jogosult arra, hogy az Iskolától 
tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy gyermeke személyes adatainak kezelése 
folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a 
személyes adatokhoz és a jelen tájékoztatóban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon. 
 
Az Iskola az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre az Ön 
rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért az Iskola az adminisztratív 
költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha elektronikus úton nyújtotta be 
a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk 
rendelkezésére, kivéve, ha másként kéri. 
 
b) helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére az Iskola 
indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a gyermekére vonatkozó pontatlan személyes 
adatokat. Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését. 
 
c) törléshez való jog (GDPR 17. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére az Iskola 
késedelem nélkül törölje a gyermekére vonatkozó személyes adatokat, az Iskola pedig 
köteles arra, hogy a gyermekére vonatkozó személyes adatokat késedelem nélkül törölje, ha 
az alábbi indokok valamelyike fennáll: 
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy 
más módon kezelték; 
- amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása és Ön azt visszavonja és az 
adatkezelésnek nincs más jogalapja; 
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- Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 
adatkezelésre; 
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 
- a személyes adatokat az Iskolára alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 
 
A jelen c) pont szerinti fenti rendelkezések nem alkalmazandók, amennyiben (i) az a 
személyes adatok kezelését előíró, az Iskolára alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy (ii) az adatkezelés jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. 
 
d) adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére 
az Iskola korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 
- Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Iskola ellenőrizze a személyes adatok 
pontosságát; 
- az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását; 
- az Iskolának már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli 
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 
- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 
amíg megállapításra nem kerül, hogy az Iskola jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön 
jogos indokaival szemben. 
 
e) tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk): Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével 
kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon gyermeke személyes adatainak kezelése ellen. 
Ebben az esetben az Iskola a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Iskola 
bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek 
elsőbbséget élveznek a gyermeke érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy 
amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 
Tekintettel arra, hogy a jelen tájékoztató szerinti adatkezelésekre jogi kötelezettség 
érvényesítése érdekében kerül sor, a tiltakozáshoz való jog gyakorlása nem eredményezi a 
jelen tájékoztató szerinti adatkezelés megszüntetését.  
 
f) a fenti jogokkal kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog (GDPR 12. cikk): az Iskola 
késedelem nélkül, de mindenféleképpen az Ön fenti a)-e) pontokban foglaltak szerinti 
kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az adatkezeléssel 
kapcsolatos körülményekről tömören, átláthatóan, közérthetően és világosan. Szükség 
esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő 
további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Iskola a 
késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül 
tájékoztatja Önt. 
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A tájékoztatás ingyenes. Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen 
ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Iskola, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás 
nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: i) 
észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy ii) megtagadhatja a kérelem alapján történő 
intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az 
Iskolát terheli. 
Az Iskola minden olyan címzettet tájékoztat a fenti b)-d) pontban foglaltakról (azaz 
valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról), akivel, illetve 
amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy 
aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Iskola Önt kérésére tájékoztatja e címzettekről. 
 
g) panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk): Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen a 
felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a 
feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha a megítélése szerint a gyermekére 
vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR-t.  
A panasz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál tehető meg (cím: 
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 
1410; www.naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu). 
 
h) bírósághoz fordulás joga (GDPR 79. cikk): Ön bírósági jogorvoslatra jogosult, ha 
megítélése szerint a gyermeke személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése 
következtében megsértették a GDPR szerinti jogait. Az Iskolával szembeni eljárást az 
Iskola tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás 
megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. 
 
8. Ön a személyes adatai kezelésével kapcsolatban tájékoztatást kérhet az alábbi 
módokon és személytől: 
 
A személyes adatai kezelésével kapcsolatban további tájékoztatás az Iskola 
intézményvezetőjétől kérhető levélben vagy emailben. Kérésére szóbeli tájékoztatás is 
adható, amiről jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben szóbeli tájékoztatást kér (pl. 
telefonon), az Iskola részére igazolnia kell a személyazonosságát. A fent meghatározott 
jogai gyakorlása esetén szintén az Iskola intézményvezetőjével kell felvennie a kapcsolatot. 
 
Kelt: Budapest, 2018. november 26. 
 
 
 

__________________________ 
 
 


