Adatkezel6si tfj 6ko ztat6

A KOKAr KOSSUTH LAJOS ALrnlANOS ISKOLA (a tovabbiakban Adatkezel6)
elkdtelezett az efintettek szemdlyes adatainak vddelmeben. Ezert a szemllyes adatokat
brzalmasan kezeljiik. Megtesziink minden olyan biztons6gi, technikai

6s

szervez6si

int6zked6st, mely az adatok biztonsilgdt garantillja,6s ezeket az intezked6seket id6r6l id6re

feliilvizsgriljuk.
Ezen tdjekoztat6nak a c6lja, hogy ismertessiik adatkezeldsi elveinket, bemutassuk azokat az
elv6r6sokat, amelyeket sajht magunkkal,

mint adatkezelovel szemben megfogalmaztunk

6s

betartunk.

1.

ADATKEZEL'

Adatkezelo: KOKAI KOSSUTH LAJOS ATTETANOS ISKOLA
Sz6khely: 2243 KOKA. OOZSA GY. UT 3.
E-mail : kossuthlaj os.koka@cegleditk.hu

Telefon:

06

-3 0 - 5 83 6 -602

Adatv6delmi tisztvisel6: O16h R6ber1, e-mail: robert.olah@kk.gov.hu,06-531795-205

2, J OGSZAEATYI MEGFELELESEK

Adatkezel6si alapelveink osszhangban vannak

az

adatvedelemmel kapcsolatos hatflyos

jogszabflyokkal:

- Az Europai Parlament 6s a Tanfrcs

(EU) 2016/679 Rendelete (2016.6prilis 27.)

a

term6szetes szem6lyeknek a szemdlyes adatok kezeldse tekintet6ben tdrtdn6 vddelm6r6l 6s

az rlyen adatok szabad

6ramlf.sftr6l, valamint

a 95l46lEK ir6nyelv

hat6lyon kivtil

helyez6s6rol (6ltal6nos adatv6delmi rendelet) (a tovdbbiakban: GDPR).

- 2011. 6vi CX[. tdrvdny az informftci6s <inrendelkez6si jogr6l 6s az informilcioszabadsrlgr6l
(a tov6bbiakban

Infotv.).

- 20I L 6vi CXC. tcirv6ny a nemzeti k<iznevel6sr6l (a tov6bbiakban Nktv.).

3.KEZELT ADATOK
Szemdlyes adatokat (ezen adatnak min6stil minden olyan informrici6, amely hozzhjirulhat egy

szem6ly, vagy annak csal6dtagjainak azonositdsilhoz. Az iskolai nyilv6ntart6sokban szerepl6

adatok koziil ide tartozik tdbbek kdzritt a tanul6k neve. lakcfme, eldrfietos6gei, fegyelmi
adatal vaf amint az 6,rde,miegyei ds elomeneteli napl6i, stb. Szemdlyes adat tov6bbd a szem6lyt
megjelenit6 fenyk6p vagy hangfelv6tel is.) az al6bbi esetekben kezeljiik:

a) jogszabdlyonalapul6felhatalmazdsalapjhn
- j o gi k6tel

ezettsl g telj esit6sdhez sziiks6 ges,

- az adatkezells az 6rintett vagy egy m6sik szem6ly l6tfontoss6gu drdekeinek v6delme
miatt sztiks6ges,

-

az adatkezel6s kdz6rdekri vagy az adatkezelore ruhhzott kdzhatalmi jogositvany

gyakorl6srlnak keret6benvdgzett feladat v6grehajt6s6hoz sziiks6ges, valamint

- az adatkezel6s olyan szerzodds

teljesitds6hez sziiks6ges, amelyben az lrintelt az

egyik f6l, vagy az a szerzod6s megkdt6s6t megel6z6en az lrinlett k6r6sdre tdrt6n6
l6pdsek me gt6tel6hez sziiks6ges.

A jogszab6ly alapjln kezelend6 szem6lyes adatok kor6t az Nktv. 41. $-a hatfrozza meg,
adatkezel6sben 6rintettek pedig a k<iznevel6si int6zm6nnyel jogviszonyban
t<irv6nyes k6pvisel6i,

az alkalmazottak, valamint a

5116

az

tanul6k, azok

szerz6d6ses partnerek. Tekintettel ana,

hogy kdzfeladata ellfitdsa sor6n kezeli az iskola a jogszabSlyban meghatfirozott adatokat, ez6rt

a jogszabillyban

nevesitett adatok kdr6ben

az iskolai adatkezelds nem ig6nyel kiildn

hozzilfirulflst az 6rintettek r6sz6rol. Ugyanakkor az ezen a jogalapon gyrijtcitt adatok m6s
c6lok 6rdek6ben nem hasznillhat6k fel. P61d6ul az iskol6k nem adhatj 6k 6t e jogalappal

a

sztil6k e-mail cim6t egy harmadik felnek, amely iskolai rendezv6nyeket szervez, vagy fot6kat

k6szit, hiszen

ez mhr nem min6siil az iskola rdszlrol

adattov6bb it6s

ak ho zz6j 6ntl6s

Az

cs

al apj

k<izfeladatnak. Ilyenkor az

6n tdrtdnhet.

6ltalrlnos szabillyon tflmen6en, az Nktv. ,,26.

A

k<iznevel6si intezmenyekben

nyilv6ntartott 6s kezelt szem6lyes 6s ktildnleges adatok" cim alatt rlszletezi a nem dnkdntes
hozzdjfirulilson alapul6 szem6lyes adatok kezel6s6re, tovSbbit6s6ra, megorzdsdre vonatkoz6
speci6lis szab6lyokat"

b) ha ahhoz az erintett tjnkdntes hozzdj6rul6s6t adta (hozzhjhrul6son alapul6 jogalap) ,hogy az
adott c6lra az adal:rt felhasznriliuk.

Az

Intezm6ny csak olyan szem6lyes adatot 6s addig kezel, amely

eredm6nyes 6s hatdkony vegzesehez elengedhetetlen.

id6tatarnft

a

-

honlapon is kozzdtett

nyiiv6ntart6sban

-

a

tev6kenys6gdnek

A kezelt adatok kcir6t 6s adatkezel6s

adatkezel6si nyilv6ntart 6s tartalmazza. Az adatkezel6si

fel nem sorolt adatkezel6sekr6l az

adat felvdtelekor adunk r6szletes

tt\ekoztatilst.

Az erintett szem6lyek vagy - a m6g nem nagykorf

szem6lyek eset6n

-

azok tcirv6nyes

kdpviseltiinekhozzfijdrul6s6t keli k6rni azon adatokkal kapcsolatosan, amelyeket a jogszabiiy
nem sorol fel kotelez6en kezelendo adatk6nt pl. e-mail cimek, iskolai kirrindul6sok, iskolai
rendezv6nyen tort6n6 k6pfelvdtel vagy vide6, stb.

Fenti adatkezel6s alapjhn szabad kezelni, pontosan meghatdrozva az egyes adatkezeldsek

iogalapjft, celjdt, idejdt 6s az egyes adatkezel6sekkel kapcsolatos szem6lyis6gi jogok
gyakorl6s6nak felt6teleit.

Tfiiekoztatjuk, hogy
k<ivetkezmdnnyel
felttintetett

-

a

hozzttjinuliison alapul6 adatszolg6ltat6s elmarad6sa azzal

jrir, hogy

a

meghirisul az adatkezelds adatkezel6si nyilv6ntart6sban

cdlja.

4. AZ ERINTETTEK JOGAI

4.I. Ahozzilferes joga
0n jogosult arra, hogy az adatkezelotol visszajelzest kapjon arra vonatkoz6an, hogy
szemdlyes adatainak kezeldse folyamatban van-e, 6s ha ilyen adatkezel6s folyamatban van,

jogosult arra, hogy

a szem6lyes

adatokhoz ds

a GDPR-ben felsorolt

inform6ci6khoz

hozzffdrdst kapjon.

4.2. A helyesbitdshez va16 jog

0n jogosult ana, hogy k6rdsere az adatkezelo indokolatlan k6sedelem n6lktil helyesbitse a rri
vonatkoz6 pontatlan szem6lyes adatokat. Figyelembe v6ve az adatkezelds celjf/-,0n jogosult

an:a, hogy
t<irt6n6

kdrje a hi6nyos szem6lyes adatok

-

egyebek mellett kieg6szit6 nyilatkozat ifij6n

- kiesdszit6s6t.

4.3. Atorl6shez va16 jog (,,elfeledtet6shez va16 jog")

0n jogosult ana, hogy k6r6sdre az adatkezelo indokolatlan k6sedelem n6lktil tdrdlje a 16
vonatkoz6 szem6lyes adatokat, az adatkezel6 pedig kdteles arra, hogy 6nre vonatkoz6
szemdlyes adatokat indokolatlan kdsedelem

n6lkiil tdrolje a GDPR-ben

meghatdrozott

feltdtelek eset6n.

A kdznevel6si int6zm6nyekben foly6

adatkezel6s tekintet6ben tcirdlni kizhr6lag olyan adatot

lehet, amelynek begyrijt6se <inkdnteshozzdjdrul6s alapj6n trirtdnt, illetve abban az esetben, ha
a cllhoz kotdtts6g vagy

a

jogalap megszrint (ut6bbi esetben a torl6s kdtelez6).

4.4. Az adatkezelds korl6toz6siihozval6

0n jogosult

arca,

jog

hogy k6r6sdre az adatkezelo korlr6tozza az adatkezeldst, ha az alilbbi

felt6telek valamelyike telj estil:

- 6n

vitatja

a szem6lyes

adatok pontossdg6t, ez esetben

idotartamra vonatkozik, amely lehet6v6 teszi, hogy

az

a korlfitozfs afia az

adatkezel6 ellen6rizze a

szem6lyes adatok pontoss6g6t;

- az adatkezelds

jogellenes, 6s

6n ellenzi az

adatok t6rl6s6t, 6s ehelyett k6ri azok

f elhasznillSs5nakkorl6tozSs6t;

- az adatkezel6nek m6r nincs sztiks6ge a szemdlyes adatokra adatkezel6s c61j6b6l,

de

0n ig6nyli azokat jogiig6nyek el6terjeszt6s6hez,6rv6nyesft6sdhez vagy v6delmdhez;

-

On tiltakozott az adatkezelds ellen; ez esetben a korlfutozds affa az idotartamra

vonatkozik, amig meg6llapit6sra nem kertil, hogy

az

adatkezelo jogos indokai

els6bbs6get 6lveznek-e 0n jogos indokaival szemben.

4.5 .

Az adathordozh at6shghoz val6 j og

Abban az esetben, ha az adatkezelds az 6nhozzdj6rul6s6n alapul, 0n jogosult arra,hogy az

0n 6ltal az adatkezelo

rendelkez6s6re bocs6tott szem6lyes adatokat tagolt, szdles kcirben

haszn6l! g6ppel olvashat6 formStumban megkapja, tovhbb| jogosult arra, hogy ezeket az
adatokat egy mSsik adatkezelonek tov6bbitsa an6lkiil, hogy ezt akad6lyozn6 az az adatkezelo,

amelynek a szem6lyes adatokat a rendelkez6sdre bocs6totta.
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4.6. Atiltakoz6shoz va16 jog
Amennyiben az adatkezellskozdrdekri, vagy az adatkezellre ruhlzolt k<izhatalmi jogositvany
gyakorl6srinak keretdben vdgzett feladat v6grehajt6sirhoz, tovttbbd ha

az

adatkezells az

adatkezell vagy egy harmadik f6l jogos 6rdekeinek 6rv6nyesit6s6hez sztiks6ges, 0n jogosult
arra, hogy asaj6t helyzetdvel kapcsolatos okokb6l brlrmikor tiltakozzon szemdlyes adatainak
a kezeldse ellen, ide6rtve az emlitett rendelkez6seken alapul6

4.7 .

profilalkotdst is.

Tiltakozdskdzvetlenizletszerzes erdekebenvdgzett adatkezell,s eset6n

Ha a szem6lyes adatok kezel6se kcizvetlen ijzletszerzds 6rdek6ben tdrt6nik, 0n jogosult ana,

hogy bdrmikor tiltakozzon az Onre vonatkoz6 szem6lyes adatok e c6lb61 tort6n6 kezel6se
ellen, idedrtve a profilalkot6st is, amennyiben az a kdzvetlen izletszerzlshez kapcsol6dik. Ha

0n tiltakozik a szem6lyes adatok k<izvetlen :drzletszeruls 6rdek6ben tcirt6n6 kezel6se

ellen.

akkor aSzemllyes adatok a tov6bbiakban e c6lb6l nem kezelhet6k.

4.8. Automatizillt dcintdshozatal egyedi flgyekben, beledrtve a profilalkot6st 0n jogosult arra,

hogy ne terjedjen

ki 6nre az olyan, kizar6lag automatiziit

profilalkot6st is

alapul6 dcint6s hatfiya, amely Onre n6zve joghat6ssal jrima vagy Ont

-

adatkezel6sen

-

ide6rtve a

hasonl6k6ppen j elent6s m6rt6kben 6rinten6,

A fentiek nem alkalmazhat6ak abban az

esetben, ha a dont6s:

- On 6s az adatkezell kcizotti szeruodls

megkdt6se vagy teljesit6se 6rdek6ben

sziiks6ges;

-

meghozatalfit az adatkezelore alkalmazand6 olyan uni6s vagy tagfullami jog teszi

1ehet6v6, amely

az 6n jogainak 6s szabads6gainak, valamint jogos

6rdekeinek

v6delmdt szolghl6 megfelel6 int6zked6seket is megdllapit; vagy
- 0n kifej e zett hozzhjSruldsrin alapul.

5. INTEZKEDESI

HATARIDO

Az adatkezel6 indokolatlan kdsedelem n6lktil, de mindenfdlek6ppen a k6relem
szdmitott

t h6napon

Sztiks6g eset6n ez
adatkezelo

a

be6rkez6s6t6l

betiil t6jdkoztatja Ont a fenti kdrelmek nyom6n hozott int6zked6sekr6l.

2

honappal meghosszabbithat6.

k6sedelem okainak megjelcil6s6vel

h6napon beliil t6jdkoztatja Ont. Ha

az

A hatdrid6 meghosszabbit6s6r6l az

a k6relem kdzhezv5tel5tol

adatkezel6 nem tesz intezkeddseket

sz6mitott

0n

1

k6relme

nyom6n, k6sedelem n6lki.il, de legk6s6bb a k6relem bedrkez6sdt6l sz|nitott egy h6napon

belril t6j6koztatja 6nt az int6zked6s elmaraddsiinak
okair6l, valamint arr6l, hogy On panaszt
nyijthat be valamely feliigyeleti hat6s6gn6l, 6s 6lhet
bir6s6gi j ogorvoslat i jo gdv al.

6. TAJEKoZTATAS KOVETELMENYE

A

hozzdjdrulds beszerulsdt megelozlen az iskolilk
szimna a GDpR 6s az Infotv. is
kcitelezetts6gk6nt irja el6, hogy a szi.il6ket
6s egydb 6rintett feleket tiljekoztatniuk
kell arr6l,
hogy a dirikok, valamint a sztilok szem6lyes ad,atait
ki haszn6lja fel 6s milyen c6llal. A
tdjdkoztatds tov6bbi kcitelez6 elerneit a GDpR
13. cikke sorolja fel.
Az erintett egydrtelmii hozzdjarulilsa sztiksdges minden
olyan adatkezel6s eset6n, amely kivtil
esik az iskola Nktv-ben meghatdrozott adatkezel6si
k<jr6n. Ktikjn tdjekoztat6st kell adni 6s
hozzdiStulilst k6rni akkor is, amennyiben a
kdznevel6si adatfeldo lgozds c6ljdb6r valamely,
nem jogszabillyban meghatfuozott szewezet
szirnara adatokat ad rit (pl. tanul6i biztosit6st
k6t)"

7

. HOZZATANUTAS VIS

SZAVONASA

Az tink6ntes adatszolgilltat6sra vonatkoz6 hozzdjdrulkst
(aztilletoen p6ld6ul, hogy a tanul6

fdnyk6pe szerepelhet-e az iskola folyos6j6n
vagy honlapjdn) brirmikor vissza lehet vonni.
A
visszavon6s lehet6s6g6rol egy6rlelmri t6j6ko
ztatftstkell adni, pl.aziskola honlapj6n.
8. ISKOLAI HONLAP

Az iskola honlapi6n (kokasuli'hu)

el6r

dsszhangba

hozott Adatkezeldsi tiljekoztatot. Az
kapcsolatos szem6lyes adatkezelds

\heztartoz

a

honlappal

Amemyiben az iskoliinak van hirlevele, vagy regisztrrici6s
feltilete van akkor:
- a feliratkozdslrcgisztrilcio szabtiyainak
osszhangban kell 6lni a GDpR_ral;
- a feliratkozdsi/regisztr6ci6s rirlapokon javasolt
az Adatkezel6si t6j6ko ztat6 elfogad6s.hoz

a szemdlyes adatok kezeldsdnek enged6ly
ezlsdhez ielcil6nigyzetes megolcl6st haszniilni;

ds

- biztositani kell a megadott adatok hozz{terhet<isdgdt 6s
m6dosft hatos(rg6t, valamint a
hfrlevdllel kapcsolatos leiratkoziis lehet6sdg6t
vagy arelgrsztr1ci6
tcirl6sdnek lehet6sdgdt.

Mivel ezeken a feliiletekenhozzfijirulison alapulo

adatkezelds tdrt6nik, igy minden esetben
sziiksdges atajekoztato eshozziljdruriist kifejezijel6l6mezo
megjerenitdse.

A lronlapok a

felhasznitl6kr6l, valarnint a feThasznalhs
m6djrir.6l
igy ezelcrll is tirjekoztatfust sziiks6ges adni az inform6ci6t

gyrijtenek/gytijthetnek,

t6j 6koztat6ban (Goo gl e Anal itcs, co okie_k
keze

Adatkezeldsi

I

d

se stb. ).

9. ADATKEZELES SEL KAPC

S

OLATO S JOGERVENYESiTESI LEHET6 SEG

9.1. Kifog6s az adatkezellnel

Az erintett, aki a szem6lyes adatai kezeldsdnek

kdr6ben jogai s6relm6t 6llitja, a kdrelmezl

szem6ly6nek azonositilsilra alkalmas, ir6sbeli k6relemben kifogdst terjeszthet
adatkezeI6n6l.

el6

az

A kifoghst az adatkezelo kdteles 30 napon beliil kivizsg6lni.

9.2.Panasz
'

Az erintett, akt a szem6lyes
a

adatai kezel6s6nek kdr6ben

jogai s6relmet 6llitja, panasszal 6lhet

Nemzeti Adatv6delmi 6s Inform ilci6szabadsrig Hat6s6gn6l.

Sz6khely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-1 1.
Postacim: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E

-mai I : ugyfel

sz oIg

alat@naih.ht

Kelt.: KOKA,2022. m6jus 18.

I

L*"^-

f---

zekeres-Laczk6 Eva
intdzm1nyvezeto

Ad a tkez el6si hozzhjS rulSs

Alulirott

.... az adatkezel6si tfijekoztat6 (a tov6bbiakban:

Thj1koztat6) ismeret6ben <ink6ntesen 6s befolydsoldst6l mentesen hozzdjiirulok, hogy az

IntezmenyaTdjekoztat6banmegjeldltadataimatkezelje.

Kelt.:

