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Adatkezelési tájékoztató az intézménnyel óvodai/tanulói jogviszonyban álló gyermekek/tanulók adatainak 

kezelési szabályairól 

A Szent Gellért katolikus Általános Iskola és Óvoda, OM: 027825, (székhely: 6120 Kiskunmajsa, Csontos Károly u. 2.) 2018. július 1. 

napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az intézménnyel óvodai/tanulói jogviszonyban 

álló kiskorú gyermekek/tanulók adatait. 

Az Intézményben folyó adatkezelés jogszabályi alapja, célja és időbeli hatálya 

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvodában – továbbiakban Intézmény –folyó adatkezelés és továbbítás rendjét az intézmény 

SZMSZ-ének mellékletét képező Adatkezelési Szabályzata határozza meg az alábbi jogszabályok alapján: 

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

- a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

- az Európai Unió és a Tanács által elfogadott, a személyes adatok védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 
rendeletében, más néven általános adatvédelmi rendelet (General Data Protection Regulation, rövidítve: GDPR) 

Az Intézmény Adatkezelési Szabályzatában foglaltakat az óvodai/tanulói jogviszony létesítése esetén a kiskorú 

gyermek/tanuló szülője, ill. törvényes képviseletére jogosult személy köteles tudomásul venni, a beiratkozáskor az intézmény 

adatkezelési tevékenységéről szóló írásbeli Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak tudomásul vétele után az Intézmény 

rendelkezésére bocsátott személyes adatainak kezeléséhez hozzájárulását aláírásával ellenjegyezni. 

Az óvodai/tanulói jogviszonnyal összefüggő adatkezelés időtartama az intézménybe való jelentkezéstől kezdődően legfeljebb az 

óvodai/tanulói jogviszony megszűnését követő harmadik év december 31-ig terjed. Kivételt képez ez alól a nem selejtezhető törzskönyv, 

a beírási napló, amelyekre vonatkozóan az irattári őrzési idő az irányadó. Az irattári őrzési idő leteltével az adatkezelést meg kell szüntetni. 

A gyermekek és tanulók Intézményben nyilvántartott és kezelt adatai 

A Közoktatás Információs Rendszerében, valamint az intézményben nyilvántartott adatok körét a Nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 41-44.§-ai rögzítik. Az intézmény a vele jogviszonyban lévő gyermekek/tanulók illetőleg az intézménybe 

felvételüket, átvételüket kérő gyermekek/tanulók esetében kötelezően nyilván tartja az alábbi adatokat: 

A gyermek/tanuló 

- nevét, 

- nemét, 

- születési helyét és idejét, 

- társadalombiztosítási azonosító jelét, 

- oktatási azonosító számát, 

- anyja nevét, 

- lakóhelyét, tartózkodási helyét, 

- állampolgárságát, 

- sajátos nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézsége tényét, 

- diákigazolványának számát, 

- jogviszonyával kapcsolatban azt, hogy magántanuló-e, tanköteles-e, jogviszonya szünetelésének kezdetét és befejezésének idejét, 

- jogviszonya keletkezésének, megszűnésének jogcímét és idejét, 

- nevelési-oktatási intézményének nevét, címét, OM azonosítóját, 

- jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot, 

- nevelésének, oktatásának helyét, 

- tanulmányai várható befejezésének idejét, 

- évfolyamát. 

Az intézmény a köznevelési törvény 41. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján továbbá nyilván tartja: 

- a gyermek/tanuló neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének, tartózkodási helyének címe, 
társadalombiztosítási azonosító jele, 

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

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

- a gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok, 

- a tanuló tanulói jogviszonyával kapcsolatos adatok 

 felvételivel kapcsolatos adatok, 

 az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul,  
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 jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok,  

 a gyermek/tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, 

 kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok, 

 a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok, 

 a gyermek, tanuló oktatási azonosító száma, 

 mérési azonosító, az országos mérés-értékelés adatai. 

 a magántanulói jogállással kapcsolatos adatok, 

 a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése, vizsgaadatok, 

 a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok, 

 a tanuló diákigazolványának sorszáma, 

 a tankönyvellátással kapcsolatos adatok,  

 évfolyamismétlésre vonatkozó adatok, 

 a tanulói jogviszony megszűnésének időpontja és oka, 

Az Nkt. 41. § (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az intézmény nyilvántartja azokat az adatokat, amelyek a 

jogszabályokban biztosított kedvezményekre való igényjogosultság (étkezési kedvezmény, ingyenes tankönyvellátására 

vonatkozó jogosultság, stb.) elbírálásához és igazolásához szükségesek. E célból azok az adatok kezelhetők, amelyekből 

megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre való jogosultsága. 

Az iskolai eseményeken készült kép- és hangfelvételek kezelése 

Az intézményben szervezett iskolai és egyházi eseményekről szóló tájékoztatás érdekében az intézmény nyilvános médiumokban, 

hirdetőtábláin, honlapján és kiadványaiban az eseményekről kép- és/vagy hangfelvételeket tesz közzé, amelyeken tanulók vagy tanulók 

csoportjai szerepelhetnek. Amennyiben az intézmény óvodáskorú gyermeke/tanulója, annak szülője vagy a törvényes képviseletére 

jogosult személy úgy nyilatkozik, hogy nem kíván szerepelni az iskola által készített fényképeken, azt a gondviselő és a tanuló aláírásával 

ellátott nyilatkozatban kell jelezni az intézmény vezetője számára. 

A gyermekek/tanulók személyes vagy különleges adatainak célhoz kötött kezelése 

Az Intézmény a gyermekek/tanulók, szüleik, ill. törvényes képviseletére jogosult személyek kötelezően nyilvántartandó személyes 

vagy a különleges adatain felül célhoz kötötten kezeli az alábbi adatokat: 

- a gyermek/tanulók és a szülők e-mail címe a hatékony kapcsolattartás érdekében, 

- a gyermek/tanulók speciális táplálkozására vonatkozó különleges adatok a kirándulások, projektek étkeztetésének 
megszervezése érdekében, 

- a gyermek/tanulók felekezeti hovatartozására, megkeresztelésére vonatkozó adatok a szentségek felvételének előkészítése 
érdekében, 

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására vonatkozó adatok az ingyenes vagy kedvezményes juttatások 
megállapítása érdekében. 

Jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételével és aláírásával a gyermekek/tanulók szülei, ill. törvényes 

képviselői hozzájárulásukat adják az itt felsorolt adatok célhoz kötött kezeléséhez. A gyermek/tanuló vagy gondviselője kérheti 

az e fejezetben felsorolt személyes vagy különleges adatok kezelésének mellőzését. Ebben az esetben az e fejezetben ismertetett adatok 

kezelését a szóban forgó gyermek/tanuló vonatkozásában 8 napon belül meg kell szüntetni. 

Az elektronikus térfigyelő rendszerben kezelt adatok 

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda 001 feladatellátási helyén/székhelyén elektronikus térfigyelő rendszert (a 

továbbiakban: kamerarendszer) működtet, amely az intézményvezető által jóváhagyott külön adatkezelési tájékoztatóval is rendelkezik. 

Az iskola épületében 23 kamera van elhelyezve. A kamerák pontos helyét a kamerarendszer adatkezelési szabályzata tartalmazza. A 

kamerarendszer adatkezelési szabályzata, ill. tájékoztatója az intézmény honlapján megtekinthető. 

Az elektronikus térfigyelő rendszerben kezelt adatok kezelésének célja és köre és módja 

Az intézményben az épületen belüli és az épületen kívüli mozgás megfigyelése elektronikus térfigyelő rendszerrel (továbbiakban: 

kamerarendszer) történik, amely során személyes adatokat tartalmazó képfelvételek készülnek. A kamerarendszert az intézmény székhelye 

működteti.  

A megfigyelés célja az intézmény épületén belüli és kívüli mozgás megfigyelése, az iskola területén tartózkodó személyek életének, testi 

épségének, valamint az iskola vagyontárgyainak védelme. A megfigyelés célja továbbá a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése 

illetve jogsértő cselekmények megelőzése, valamint hogy az ezekkel kapcsolatos felvételek bizonyítékként kerüljenek hatósági eljárás 

keretében felhasználásra. A megfigyelés során személyes adatokat tartalmazó képfelvételek készülnek. A képfelvételeket munka és 

munkaszüneti napoktól függetlenül 48 óráig képes tárolni a rendszer. 

Az intézményben tartózkodók a kamerák elhelyezéséről és működéséről az intézmény honlapján közzétett kamerarendszer adatkezelési 

szabályzatából tájékozódhatnak. 
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A kamerákkal folyamatosan sugárzott, valamint a tárolt felvételek megtekintésére és a kamerák által készített és tárolt felvételekről mentés 

készítésére kizárólag a kamerarendszer szabályzatában felsorolt személyek jogosultak.  

Jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételével és aláírásával a gyermekek/tanulók szülei ill. törvényes 

képviselői hozzájárulásukat adják az elektronikus térfigyelő rendszer alkalmazásához és adatrögzítéshez, az adatok 

tároláshoz és szabályzatban foglaltak szerinti továbbításához. 

Az intézményben tárolt adatok továbbításának rendje 

A köznevelési törvény 44. § (14) bekezdésében meghatározottak szerint a KIR adatkezelője a nyilvántartott, a 44. § (5), (7) és (8) 

bekezdésben meghatározott adatokat továbbíthatja adategyeztetés céljából annak a köznevelési intézménynek, amellyel a gyermek, tanuló 

jogviszonyban áll, és amely az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott iskolaadminisztrációs rendszert használ. 

A gyermekek/tanulók személyi adatainak vezetése, tárolása és védelme  

A gyermekek/tanulók személyi adatainak kezelői kizárólag az alábbiak lehetnek 

- az intézmény intézményvezetője 

- az intézményvezető-helyettesek 

- az osztályfőnök/óvodapedagógus 

- az intézmény gazdaságvezetője 

- az iskolatitkár/óvodatitkár. 
Az intézmény a rendelkezésére bocsátott adatokat különös gonddal védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 

nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Ha az adatok továbbítása 

hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik az intézmény külön védelmi intézkedéseket (jelszavas védelem, stb.) alkalmaz. 

A tanulók személyi adatainak vezetése és tárolása 

A tanulói jogviszony létesítésekor az intézmény vezetője gondoskodik a tanulók személyi adatainak összeállításáról, s azt a vonatkozó 

jogszabályok és jelen tájékoztató szerint kezeli. Az Intézmény az adatkezelési tájékoztatóban és adatkezelési szabályzatban megjelölt 

adatokon kívül egyéb adatot nem tárol. Kivételt képeznek azok a személyes vagy különleges adatok, amelyeknek a tanuló vagy az 

intézmény érdekében történő intézményi kezeléséhez a szülő írásban hozzájárult. A személyi adatokat az Intézmény a jogszabályokban 

előírt alábbi nyilvántartásokban őrzi: 

- összesített tanulói nyilvántartás, 

- törzskönyvek, 

- bizonyítványok, 

- beírási napló, 

- osztálynaplók, csoportnaplók, 

- a diákigazolványok nyilvántartó dokumentuma. 

A gyermek/tanuló és szülője/gondviselője az intézménnyel jogviszonyban álló adataiban bekövetkező változásokról nyolc napon belül 

köteles tájékoztatni az Intézményt. 

A szolgálati titok védelmével kapcsolatos rendelkezések 

Az intézmény minden munkavállalójának kötelessége az adatkezeléssel összefüggő jogszabályokban és az intézmény adatkezelési 

szabályzatában meghatározottak betartása. Az intézmény adatkezelői, vezetői feladatkört ellátó munkavállalói, pedagógusai felelősek a 

tudomásukra jutott adatok védelméért. A tanulók és munkavállalók személyi adatait kizárólag az adatkezelési szabályzatban 

meghatározott személyek az adatkezelési szabályzatban meghatározott módon továbbíthatják. A személyi adatok bármely más jellegű 

(szóbeli, telefonon történő, írásos vagy bármely más módon történő) továbbítása szigorúan tilos. 

A gyermekek/tanulók adatainak továbbítása 

Az intézmény csak azokat a tanulói adatokat továbbítja, amelyeket jogszabály vagy hatóság rendel el. Az elrendelést a 

Köznevelési törvény (a továbbiakban: Nkt.) 44. § (6)–(6b) és (9) bekezdései rögzítik. Ennek legfontosabb és az intézményben 

leggyakoribb eseteit az intézmény adatkezelési szabályzata rögzíti. 
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Az adatnyilvántartásban érintett gyermekek/ tanulók és szülők jogai és jogaik érvényesítésének rendje 

Az érintettek tájékoztatása, kérelem az érintett adatainak módosítására 

Az adatkezelés által érintett személlyel az adat felvétele előtt az Intézmény közli, hogy az adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező. 

Kötelező adatszolgáltatás esetén megjelöli az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. 

A gyermek/tanuló vagy gondviselője tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, valamint kérheti személyi adatainak 

helyesbítését illetve kijavítását, amelyet az adatkezelő köteles teljesíteni. A gyermek/tanuló illetve gondviselője jogosult megismerni, hogy 

az adatkezelés során adatait kinek, milyen céljából és milyen terjedelemben továbbították. 

Az intézmény intézményvezetője a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban, közérthető formában köteles megadni a 

tájékoztatást. 

Az érintett személyek tiltakozási joga 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha 

- a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének 
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; 

- a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény- kutatás vagy tudományos kutatás céljára 
történik; 

- a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. 
Az intézmény intézményvezetője - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított 

legrövidebb időn belül, de legfeljebb 8 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a 

tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetni és az 

adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással 

érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az 

érintett a meghozott döntéssel nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – az adatkezelési törvény szerint 

bírósághoz fordulhat. 

Tájékoztatás az intézményi adatkezelés szabályairól 

Az intézmény honlapjának „Adatkezelés” menüpontjában megtekinthető az intézményi adatkezelés szabályairól szóló tájékoztató 

anyagok. Itt olvashatóaz intézmény Adatkezelési Szabályzat is. 

Jogsértés esetén tehető lépések 

Ha az intézmény adatkezelési tevékenysége során az érintett jogait megsérti, az érintett gyermek/tanuló vagy annak gondviselője 

személyesen vagy írásban kapcsolatba léphet az intézménnyel a következő elérhetőségeken: 

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

Cím: 6120 Kiskunmajsa, Csontos Károly utca 2. 

Telefon:+36 (77) 482-383 

Fax: +36 (77) 482-383 

E-mail cím: e-mail címen: szentgellertmajsa@gmail.com 

Az érintett gyermek/tanuló vagy annak gondviselője személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a 

hatósághoz az alábbi elérhetőségen: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Telefon:+36 (1) 391-1400 

Fax:+36 (1) 391-1410 

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Jelen tájékoztató 2018. szeptember 1. napjától hatályos 
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Adatkezelési és adatvédelmi nyilatkozat  
 

A Szent Gellért katolikus Általános Iskola és Óvoda, OM: 027825, (székhely: 6120 Kiskunmajsa, Csontos Károly 

u. 2.) Adatkezelési tájékoztató az intézménnyel óvodai/tanulói jogviszonyban álló gyermekek/tanulók 

adatainak kezelési szabályairól rendelkezésemre bocsátott tájékoztatóban foglaltakat megismertem, tudomásul 

vettem és hozzájárulok, hogy az Intézmény 

_______________________________________ oktatási azonosító száma ___________ személyes adatait az 

adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje. 

Hozzájárulásom különös tekintettel vonatkozik és kiterjed: 

 a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 41-44.§-ai alapján a Közoktatás Információs 
Rendszerében (KIR) valamint az intézményi nyilvántartásokban rögzített adatok körérére, 

 a személyes adatokon felül általam Intézmény rendelkezésre bocsátott különleges adataink célhoz kötött 
kezelésére, 

 az Nkt. 41. § (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az intézmény által nyilván tartott 
azon adatokra, amelyek a jogszabályokban biztosított kedvezményekre való igényjogosultság 
(étkezési kedvezmény, ingyenes tankönyvellátására vonatkozó jogosultság, stb.) elbírálásához és 
igazolásához szükségesek, amelyekből egyértelműen megállapítható a jogosult személye és a 
kedvezményre való jogosultsága. 

 az iskolai rendezvényeken, eseményeken készült kép- és hangfelvételek kezelésére, 

 az elektronikus térfigyelő rendszerben kezelt adatokra, továbbá 

 ezen adatok jogszabályi keretek és az Intézmény adatkezelési szabályzatában meghatározottak alapján 
történő tárolására és továbbítására. 
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