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Bevezetés 
 
 
 
 

 
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 szóló  AZ 
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE  (a továbbiakban: Rendelet) előírja, 
hogy az  Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a 
személyes adatok kezelésére vonatkozó,  minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és 
könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy 
az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.   
 
Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja. 
 
Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget. 
 
A tájékoztatást közzé kell tenni az Intézmény honlapján, vagy az érintett személy részére kérésére meg 
kell küldeni!  
 
 
 

I. fejezet 
Az adatkezelő / adatfeldolgozó megnevezése 

 
 
E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő / Adatfeldolgozó:  
 
 
Intézmény neve:     Ciszterci Szent István Gimnázium   
Székhely:     8000 Székesfehérvár, Jókai utca 20.  
Adószám:      18484937-2-07  
E-mail címe:     ciszigszfv@upcmail.hu  
Honlap:     www.cisztergimn-szfvar.hu  
Képviseli:     Orosz Ágoston      igazgató 
Kapcsolattartó:    Fehérváriné Pőcz Ildikó gazdasági igazgató 
(a továbbiakban: Intézmény)  
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II. fejezet 
Adatfeldolgozók megnevezése  

 
 
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;  
(Rendelet 4. cikk 8.) 
 
Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a 
tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk: 
 

1.  Intézményünk IT szolgáltatója 
Intézményünk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az 
IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló 
szerződésünk tartamáig - kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett 
művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.  
Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő: 
 
Cégnév:     Neosoft Kft.   
Székhely:     8000 Székesfehérvár, Távirda utca 2/A.2/1. 
Cégjegyzékszám:    07-09-010206   
Adószám:     13235109-2-07    
Képviselő:     Kárász Balázs    
Telefonszám:     +36 22/503-603   
Fax:       -   
E-mail cím:     info@neosoft.hu    
Honlap:      https://www.neosoft.hu/  

 

2.   Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés  
Ezen adatfeldolgozók Intézményünktől megkapják a megrendelt termék kézbesítéséhez 
szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe, telefonszáma), és ennek felhasználásával 
kiszállítja a terméket. 
Ezen szolgáltató megnevezése a következő: 
 

Cégnév:     MAGYAR POSTA 

Székhely:     1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 
Cégjegyzékszám:    01-10-042463 

 

3.  Intézményünk üzemorvosa  
Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő: 
 

 Cégnév:     Dr. Ungár Myrtill E.V.  
Székhely:     -   
Cégjegyzékszám:    -   
Adószám:     66149161-1-27   
Képviselő:     -   
Telefonszám:     +36 30/710 5162 
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4.  Intézményünk fogászati szolgáltatója 
Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő: 

 
 Cégnév:     KMD DENT Egészségügyi Szolgáltató Bt.  

Székhely:     -  
Cégjegyzékszám:    07-06-012618   
Adószám:     21883996-1-07  
Képviselő:     Dr. Kelemen Melinda   
Telefonszám:     +36 20/965-6011 
E-mail cím:     drkelemenmelinda@gmail.com  

 

5.  Intézményünk munka- tűzvédelmi szolgáltatója 
Intézményünk a tűzvédelemhez szolgáltatói szerződéssel külső szolgáltatót vesz igénybe, aki 
kezeli az Intézményünkkel szerződés vagy kifizetői kapcsolatban levő természetes személyek 
személyes adatait is.  
Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:  

 
 Cégnév:     Prevent 1999 Bt.    

Székhely:     2484 Gárdony, Határ út 8.   
Cégjegyzékszám:    07-06-009134   
Adószám:     20605353-1-07   
Képviselő:     Világos-Barna Julianna   
Telefonszám:     +36 30/758-8174 

  

6.  Intézményünk jogi ügyintézője 
Intézményünk a jogvédelemhez szolgáltatói szerződéssel külső szolgáltatót vesz igénybe, aki 
kezeli az Intézményünkkel szerződéses, vagy kifizetői kapcsolatban levő természetes 
személyek személyes adatait is.  
Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő: 

 
 Cégnév:     Drabos Ügyvédi Iroda    

Székhely:     1221 Budapest, Aranyfácán utca 12.  
Cégjegyzékszám:    36059393 (kamarai nyilvántartási szám)  
Adószám:     18146592243  
Képviselő:     Dr. Drabos Erik Kasszián   
Telefonszám:     +36 30 984 1669 
 

7.  Intézményünk könyvvizsgálója 
Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő: 

 
Cégnév:     Kontroll’ 97 Kft. 
Székhely:     9900 Eger, Vörösmarty u. 43.   
Cégjegyzékszám:    10-09-022552   
Adószám:     11174235210   
Képviselő:     Dr. Koncz Sándorné   
Telefonszám:     -  

III. Fejezet 
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Munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelések 

 

1.   Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás, világi és egyházi szolgálati jogviszonyban 

foglalkoztatottak személyes adatainak kezelése 

(1)    A munkavállalóktól kizárólag olyan adatok kérhetők és tarthatók nyilván, valamint olyan 

munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok végezhetők, amelyek munkaviszony létesítéséhez, 

fenntartásához és megszüntetéséhez, illetve a szociális-jóléti juttatások biztosításához 

szükségesek és a munkavállaló személyhez fűződő jogait nem sértik. 

(2)      Az Intézmény munkáltatói jogos érdekeinek érvényesítése (Rendelet 6.§ cikk (1.) bekezdése 

f)) és a Köznevelési törvény 44. § (3.) c-f szakaszai, valamint a 44. § (7.) jogcímén munkaviszony 

létesítése, teljesítése vagy megszűnése céljából kezeli a munkavállaló alábbi adatait: 

1.  név 
2.  születési név, 
3.  születési ideje,  
4. anyja neve, 
5. lakcíme,  
6.  állampolgársága,  
7.  adóazonosító jele,  
8.  TAJ száma, 
9.  nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén),  
10.   telefonszám, 
11.   e-mail cím, 
12.  személyi igazolvány száma, 
13.  lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma, 
14. bankszámlaszáma, 
15.  online azonosító (ha van) 
16.  munkába lépésének kezdő és befejező időpontja, 
17.   munkakör, 
18.  iskolai végzettségét, szakképzettségét igazoló okmány másolata, 
19.  fénykép, 
20.  önéletrajz, 
21.   munkabérének összege, a bérfizetéssel, egyéb juttatásaival kapcsolatos adatok, 
22.   a munkavállaló munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály, illetve írásbeli hozzájárulása 

alapján levonandó tartozást, illetve ennek jogosultságát,  
23.  a munkavállaló munkájának értékelése, 
24.  a munkaviszony megszűnésének módja, indokai, 
25.  munkakörtől függően erkölcsi bizonyítványa 
26.  a munkaköri alkalmassági vizsgálatok összegzése,  
27.  magánnyugdíjpénztári és önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagság esetén a pénztár 

megnevezése, azonosító száma és a munkavállaló tagsági száma, 
28.  külföldi munkavállaló esetén útlevélszám; munkavállalási jogosultságot igazoló 

dokumentumának megnevezését és száma,  
29.   munkavállalót ért balesetek jegyzőkönyveiben rögzített adatokat; 
30.  a jóléti szolgáltatás, kereskedelmi szálláshely igénybevételéhez szükséges adatokat; 
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31.  a Intézményünknél biztonsági és vagyonvédelmi célból alkalmazott kamera és beléptető 

rendszer,  illetve a helymeghatározó rendszerek által rögzített adatokat.  

32. munkáltatója nevét, címét, valamint OM azonosítóját, 
33. munkavégzésének helyét, 
34. vezetői beosztását, besorolását, 
36.  jogviszonya, munkaviszonya időtartamát, 
37. munkaidejének mértékét, 
38. tartós távollétének időtartamát, 
39. előmenetelével, pedagógiai-szakmai ellenőrzésével, pedagógus-továbbképzési 

kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos adatok közül 

 szakmai gyakorlat idejét, 

 esetleges akadémiai tagságát, 

 munkaidő-kedvezményének tényét, 

 minősítő vizsgájának kinevezési okmányban, munkaszerződésben rögzített határidejét, 

 minősítő vizsgájának, minősítő eljárásra történő jelentkezésének időpontját, a minősítő vizsga 
és a minősítési eljárás időpontját és eredményét, 

 az alkalmazottat érintő pedagógiai-szakmai ellenőrzés időpontját, megállapításait. 

(3)      Betegségre és szakszervezetii tagságára vonatkozó adatokat a munkáltató csak a Munka 

Törvénykönyvben meghatározott jog, vagy kötelezettség teljesítése céljából kezel.  

(4)    A személyes adatok címzettjei: a munkáltató vezetője, munkáltatói jogkör gyakorlója, az 

Intézmény munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.  

(5)   A személyes adatok tárolásának időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3 év.   

(6)  Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a Munka 

törvénykönyvén és a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítésén alapul   

(7)  A munkáltató a munkaszerződés megkötésével egyidejűleg tájékoztatja a munkavállalót 

személyes adatainak kezeléséről és személyhez fűződő jogokról. 

 

2.   Alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés 

(1)  A munkavállalóval szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amelyet 
munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban 
meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges. A vizsgálat előtt 
részletesen tájékoztatni kell a munkavállalókat többek között arról, hogy az alkalmassági 
vizsgálat milyen készség, képesség felmérésére irányul, a vizsgálat milyen eszközzel, 
módszerrel történik. Amennyiben jogszabály írja elő a vizsgálat elvégzését, akkor tájékoztatni 
kell a munkavállalókat. 

  
(2)  A munkaalkalmasságra, felkészültségre irányuló tesztlapok a munkáltató mind a 

munkaviszony létesítése előtt, mind pedig a munkaviszony fennállása alatt kitöltetheti a 
munkavállalókkal. 

 
(3)  Az egyértelműen munkaviszonnyal kapcsolatos, a munkafolyamatok hatékonyabb ellátása, 

megszervezése érdekében csak akkor tölthető ki a munkavállalók nagyobb csoportjával 
pszichológiai, vagy személyiségjegyek kutatására alkalmas tesztlap, ha az elemzés során 
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felszínre került adatok nem köthetők az egyes konkrét munkavállalókhoz, vagyis anonim 
módon történik az adatok feldolgozása. 

 
(4)  A kezelhető személyes adatok köre: a munkaköri alkalmasság ténye, és az ehhez szükséges 

feltételek.  
 
(5)  Az adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos érdeke.  
 
(6)  A személyes adatok kezelésének célja: munkaviszony létesítése, fenntartása, munkakör 

betöltése.  
 
(7)  A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: A vizsgálat eredményt a vizsgált 

munkavállalók, illetve a vizsgálatot végző szakember ismerhetik meg. A munkáltató csak azt 
az információt kaphatja meg, hogy a vizsgált személy a munkára alkalmas-e vagy sem, illetve 
milyen feltételek biztosítandók ehhez. A vizsgálat részleteit, illetve annak teljes 
dokumentációját azonban a munkáltató nem ismerheti meg. 

 
(8)  A személyes adatok kezelésének időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3 év. A 

köznevelési törvény 41.§ (2), valamint 44.§ (2) bekezdései és a Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló törvény 5. sz. mellékletében foglalt közalkalmazotti alapnyilvántartásra vonatkozó 
rendelkezések alapján a munkavállalók alábbi adatait kezeljük a munkavállalással és az 
alkalmassággal kapcsolatos adatokat az intézményben: 

1.  neve, leánykori neve, 
2.  születési ideje és helye, anyja neve 
3.  oktatási azonosító száma, pedagógus igazolványának száma 
4.  családi állapota, gyermekei születési ideje, egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete 
5.  állampolgárság; 
6.  TAJ száma, adóazonosító jele 
7.  a munkavállaló bankszámlájának száma 
8.  családi állapota, gyermekeinek születési ideje 
9.  állandó lakcíme és tartózkodási helye, telefonszáma; e-mail címe 
10.  munkaviszonyra, munkavállalói jogviszonyra vonatkozó adatok, így különösen 

 iskolai végzettség, szakképesítés, alkalmazási feltételek igazolása, 

 munkában töltött idő, munkaviszonyba beszámítható idő, besorolással kapcsolatos adatok, 
korábbi munkahelyek megnevezése, a megszűnés módja és időpontja, 

 a pedagógus továbbképzésben való részvétellel, a várakozási idő csökkentésével kapcsolatos 
adatok, idegennyelv-ismerete, 

 a munkavállaló jelenlegi besorolása, annak időpontja, FEOR-száma, 

 a munkavállaló minősítésének időpontja és tartalma, 

 a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma, kelte, 

 a munkavállaló egészségügyi alkalmassága, 

 alkalmazott által kapott kitüntetések, díjak és más elismerések, címek, 

 munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás, munkavégzésre irányuló 
további jogviszony, fegyelmi büntetés, kártérítésre kötelezés, 

 munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, illetmény, továbbá az azokat terhelő tartozás 
és annak jogosultja, 

 szabadság, kiadott szabadság, 
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 a munkavállaló részére történő kifizetések és azok jogcímei, 

 a munkavállaló részére adott juttatások és azok jogcímei, 

 a munkavállaló munkáltatóval szemben fennálló tartozásai, azok jogcímei, 

 a többi adat az érintett hozzájárulásával. 
 

Jogszabályi felhatalmazás nélkül kezeli az intézmény a pedagógusok és más munkavállalók 
fényképét az iskola honlapján és kiadványaiban való felhasználás érdekében. Amennyiben az 
intézmény valamely munkavállalója ehhez nem kíván hozzájárulni, azt szóban vagy írásban 
jelezni köteles az intézmény vezetője számára. 

 

3.    Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok  

(1)  A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési ideje, helye, anyja 
neve, lakcím, képesítési adatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím, korábbi munkahelyek és 
munkatapasztalattal kapcsolatos információk, nyelvtudás, informatikai ismeretek, 
munkaidőn kívüli időtöltésre vonatkozó információk, a jelentkezőről készített munkáltatói 
feljegyzés (ha van).  

(2)  A személyes adatok kezelésének célja: jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztottal 
munkaszerződés kötése. Az érintettet tájékoztatni kell arról, ha a munkáltató nem őt 
választotta az adott állásra. 

(3)  Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. 

(4)  A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Intézményünknél munkáltatói 
jogok gyakorlására jogosult vezető, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók.  

(5)  A személyes adatok tárolásának időtartama: A jelentkezés, pályázat elbírálásáig. A ki nem 
választott jelentkezők személyes adatait törölni kell. Törölni kell annak adatait is, aki 
jelentkezését, pályázatát visszavonta.  

(6)  A munkáltató csak az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása alapján őrizheti 
meg a pályázatokat, feltéve, ha azok megőrzésére a jogszabályokkal összhangban álló 
adatkezelési célja elérése érdekében szükség van.  E hozzájárulást a felvételi eljárás lezárását 
követően kell kérni a jelentkezőktől. 

 

4.   E-mail fiók használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés 

(1) Ha az Intézmény e-mail fiókot bocsát a munkavállaló rendelkezésére – ezen e-mail címet és 
fiókot a munkavállaló kizárólag munkaköri feladatai céljára használhatja, annak érdekében, 
hogy a munkavállalók ezen keresztül tartsák egymással a kapcsolatot, vagy a munkáltató 
képviseletében levelezzenek az partnerekkel, más személyekkel, Intézményekkel.  

(2)  A munkavállaló az e-mail fiókot személyes célra nem használhatja, a fiókban személyes 
leveleket nem tárolhat.  

(3)  A munkáltató jogosult az e-mail fiók teljes tartalmát és használatát rendszeresen – 3 havonta 
- ellenőrizni, ennek során az adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdeke. Az ellenőrzés 
célja az e-mail fiók használatára vonatkozó munkáltatói rendelkezés betartásának ellenőrzése, 
továbbá a munkavállalói kötelezettségek (Mt. 8.§, 52.) ellenőrzése. 
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(4)  Az ellenőrzésre a munkáltató vezetője, vagy a munkáltatói jogok gyakorlója jogosult.  

(5)  Amennyiben az ellenőrzés körülményei nem zárják ki ennek lehetőségét, biztosítani kell, hogy 
a munkavállaló jelen lehessen az ellenőrzés során.  

(6)  Az ellenőrzés előtt   tájékoztatni kell a munkavállalót arról, hogy milyen munkáltatói érdek 
miatt kerül sor az ellenőrzésre, munkáltató részéről ki végezheti az ellenőrzést, - milyen 
szabályok szerint kerülhet sor ellenőrzésre (fokozatosság elvének betartása) és mi az eljárás 
menete, - milyen jogai és jogorvoslati lehetőségei vannak az e-mail fiók ellenőrzésével együtt 
járó adatkezeléssel kapcsolatban. 

(7)  Az ellenőrzés során a fokozatosság elvét kell alkalmazni, így elsődlegesen az e-mail címéből és 
tárgyából kell megállapítani, hogy az a munkavállaló munkaköri feladatával kapcsolatos, és 
nem személyes célú. Nem személyes célú e-mailek tartalmát a munkáltató korlátozás nélkül 
vizsgálhatja.  

(8)  Ha jelen szabályzat rendelkezéseivel ellentétben az állapítható meg, hogy a munkavállaló az 
e-mail fiókot személyes célra használta, fel kell szólítani a munkavállalót, hogy a személyes 
adatokat haladéktalanul törölje.  

A munkavállaló távolléte, vagy együttműködésének hiánya esetén a személyes adatokat az 
ellenőrzéskor a munkáltató törli. Az e-mail fiók jelen szabályzattal ellentétes használata miatt 
a munkáltató a munkavállalóval szemben munkajogi jogkövetkezményeket alkalmazhat.  

(9)  A munkavállaló az e-mail fiók ellenőrzésével együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban e 
szabályzatnak az érintett jogairól szóló fejezetében írt jogokkal élhet.  

 

5.   Számítógép, laptop, tablet ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés 

(1)  Az Intézmény által a munkavállaló részére munkavégzés céljára rendelkezésre bocsátott 
számítógépet, laptopot, tabletet a munkavállaló kizárólag munkaköri feladata ellátására 
használhatja, ezek magáncélú használatát az Intézmény megtiltja, ezen eszközökön a 
munkavállaló semmilyen személyes adatot, levelezését nem kezelheti és nem tárolhatja.  A 
munkáltató ezen eszközökön tárolt adatokat ellenőrizheti. Ezen eszközök munkáltató általi 
ellenőrzésére és jogkövetkezményire egyebekben az előbbi 9. rendelkezései irányadók.  

 

6.   A munkahelyi internethasználat ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés  

(1)  A munkavállaló csak a munkaköri feladatával kapcsolatos honlapokat tekintheti meg, a 
személyes célú munkahelyi internethasználatot a munkáltató megtiltja.  

(2)  A munkaköri feladatként az Intézmény nevében elvégzett internetes regisztrációk jogosultja 
az Intézmény, a regisztráció során az Intézményre utaló azonosítót, jelszót kell alkalmazni. 
Amennyiben a személyes adatok megadása is szükséges a regisztrációhoz, a munkaviszony 
megszűnésekor azok törlését köteles kezdeményezni az Intézmény. 

(3)  A munkavállaló munkahelyi internethasználat a munkáltató ellenőrízheti, amelyre és 
jogkövetkezményire a 9.  rendelkezései irányadók. 
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7.  Céges mobiltelefon használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés 

(1)  A munkáltató nem engedélyezi a céges mobiltelefon magáncélú használatát, a mobiltelefon 
csak munkavégzéssel összefüggő célokra használható, és a munkáltató valamennyi kimenő 
hívás hívószámát és adatait, továbbá a mobiltelefonon tárolt adatokat ellenőrizheti. 

(2)  A munkavállaló köteles bejelenteni a munkáltatónak, ha a céges mobiltelefont magáncélra 
használta. Ez esetben az ellenőrzés akként folytatható le, hogy a munkáltató hívásrészletezőt 
kér a telefonszolgáltatótól és felhívja a munkavállalót arra, hogy a dokumentumon a 
magáncélú hívások esetében a hívott számokat tegye felismerhetetlenné. A munkáltató 
előírhatja, hogy a magáncélú hívások költségeit a munkavállaló viselje. 

(3)  Egyebekben az ellenőrzésre és jogkövetkezményire a 9. pont rendelkezései irányadók. 

 

8. Munkahelyi és látogató kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés 

(1) Intézményünk a székhelyén, telephelyén, az partnerfogadásara nyitva álló helyiségeiben az 
emberi élet, testi épség, személyi szabadság, az üzleti titok védelme és a vagyonvédelem 
céljából elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely kép-, és hangrögzítést is lehetővé 
tesz, ez alapján személyes adatnak tekinthető az érintett magatartása is, amit a kamera rögzít. 

(2) Ezen adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítése és az érintett 
hozzájárulása. 

(3) Az elektronikus megfigyelőrendszer adott területen történő alkalmazásának tényéről jól 

látható helyen, jól olvashatóan, a területen megjelenni kívánó harmadik személyes 

tájékozódását elősegítő módon figyelemfelhívó jelzést, tájékoztatást kell elhelyezni. A 

tájékoztatást minden egyes kamera vonatkozásában meg kell adni.  

 Ez a tájékoztatás tartalmazza az elektronikai vagyonvédelmi rendszer által folytatott 

megfigyelés tényéről, valamint a rendszer által rögzített, személyes adatokat tartalmazó kép- 

és hangfelvétel készítésének, tárolásának céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, a felvétel 

tárolásának helyéről, a tárolás időtartamáról, a rendszert alkalmazó (üzemeltető) 

személyéről, az adatok megismerésére jogosult személyek köréről, továbbá az érintettek 

jogaira és érvényesítésük rendjére vonatkozó rendelkezéseiről szóló tájékoztatást is. 

Intézményünk területén 4 db kamera működik, melyeknek az elhelyezése a következő: 

 

1-es kamera Főbejárat 

2-es kamera Kapubehajtó 

3-as kamera Díszudvari bejáró 

4-es kamera Lépcsőház 

 

 (4) A megfigyelt területre belépő harmadik személyekről (ügyfelek, látogatók, vendégek) kép és 
hangfelvétel a hozzájárulásukkal készíthető és kezelhető. A hozzájárulás ráutaló magatartással 
is megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha az ott tartózkodó természetes személy a 
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megfigyelt területre az oda kihelyezett elektronikus megfigyelő-rendszer alkalmazásáról 
tájékoztató jelzés, ismertetés ellenére a területre bemegy. 

(5)  Azok a rendelkezések, amelyek elektronikus megfigyelőrendszerek esetén az adatkezelés 

időtartamát (3 nap, 30 nap, 60 nap) és az adatkezelési célt (az emberi élet, testi épség, 

személyi szabadság védelme, a veszélyes anyagok őrzése, az üzleti, fizetési, bank- és 

értékpapírtitok védelme, valamint vagyonvédelem) határozzák meg. Konkrét adatkezelési idő 

helyett az adatkezelő jogos érdeke alapján maga határozza meg az adatkezelési cél eléréséhez 

szükséges adatkezelési időt, figyelembe véve az adatkezelésre vonatkozó alapelveket, mint az 

adattakarékosság, és a korlátozott tárolhatóság. Hatályon kívül kerülnek az érintettek jogaival 

kapcsolatos garanciális szabályok is, az érintettek a GDPR-ból fakadó jogaikat érvényesíthetik 

az elektronikus megfigyelőrendszerekkel történő adatkezelés esetén is. 

 (6) Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép-, hang-, vagy kép- és hangfelvétel adatának rögzítése 
érinti, a kép-, hang, valamint kép- és hangfelvétel rögzítésétől számított három munkanapon 
belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne 
semmisítse meg, illetve ne törölje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. fejezet 
Tanulói jogviszonyhoz kapcsolódó adatkezelések 
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1. A tanulók nyilvántartott és kezelt adatai 

 Az Oktatási Hivatal kezeli a Közoktatás Információs Rendszerében nyilvántartott, a Nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 44. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az intézmény 
tanulói, illetőleg az intézménybe felvételüket, átvételüket kérő tanulók esetében az alábbi 
adatokat: 

1. nevét, 
2. nemét, 
3. születési helyét és idejét, 
4. társadalombiztosítási azonosító jelét, 
5. oktatási azonosító számát, 
6. anyja nevét, 
7. lakóhelyét, tartózkodási helyét, 
8. állampolgárságát, 
9. sajátos nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézsége tényét, 
10. diákigazolványának számát, 
11. jogviszonyával kapcsolatban azt, hogy magántanuló-e, tanköteles-e, jogviszonya 

szünetelésének kezdetét és befejezésének idejét, 
12. jogviszonya keletkezésének, megszűnésének jogcímét és idejét, 
13. nevelési-oktatási intézményének nevét, címét, OM azonosítóját, 
14. jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot, 
15. nevelésének, oktatásának helyét, 
16. tanulmányai várható befejezésének idejét, 
17. évfolyamát. 

 

2. Az intézmény kezeli a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos alábbi adatokat 

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

1. a 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, 

2. szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma, 

3. a gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok, 

4. a tanuló tanulói jogviszonyával kapcsolatos adatok 

 felvételivel kapcsolatos adatok, 

 az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul, 

 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, 
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 mérési azonosító, 

5. a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok: 

 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, 

6. az országos mérés-értékelés adatai. 
 

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. 

 
 

3. A tanulók személyes vagy különleges adatainak célhoz kötött kezelése 

A tanulók, szülők személyes vagy a tanulók különleges adatai közül az iskolai munkaszervezés 
és a tanulók érdekében a kötelezően nyilvántartandó adatok mellett célhoz kötötten kezeljük 
továbbá az alábbi adatokat: 

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

 a tanuló esetleges speciális táplálkozására vonatkozó különleges adatok a kirándulások, 
projektek étkeztetésének megszervezése érdekében, 

 a diákok felekezeti hovatartozására, megkeresztelésére vonatkozó adatok a hittan csoportok 
szervezése érdekében, 

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

 a nyelvvizsgára történő jelentkezéssel, a nyelvvizsgák eredményességével összefüggő adatok. 

A szülőket beiratkozáskor, illetve a már beiratkozott tanulók szüleit az első szülői értekezleten, 
valamint az elektronikus napló útján tájékoztatjuk, hogy amennyiben az itt felsorolt adatok 
célhoz kötött kezeléséhez hozzájárulását adja, ezt aláírásával kell megerősítenie. A 
tájékoztatásnak ki kell terjednie arra, hogy a 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 tanuló vonatkozásában 8 napon belül 
meg kell szüntetni. 

Tájékoztatni kell a tanulókat és a szülőket továbbá, hogy az intézmény honlapján az 
„Adatkezelés tájékoztató” megtalálható az intézmény adatkezelési szabályzata, valamint az 
iskolával jogviszonyban nem lévő személyek adatainak kezelésével kapcsolatos információk. 

4.  A tanulók személyes iratainak vezetése 

1. A tanulók személyi adatainak védelme: 
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A tanulók személyi adatainak kezelői kizárólag az alábbiak lehetnek 

 az intézmény igazgatója  

 az igazgatóhelyettesek  

 az osztályfőnök  

 az intézmény gazdaságvezetője  

 az iskolatitkár.  
 

Az adatokat védeni kell különösen 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, a személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében az adatkezelőnek 
és az adat továbbítójának külön védelmi intézkedéseket (ellenőrzés, jelszavas védelem, az 
elküldés után a hálózatról való törlés stb.) kell tennie.  

2. 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 szabályzat szerint kezeli. A 
diákok személyi adatai között a 4. fejezet 16. pontban felsoroltakon kívül más anyag nem 
tárolható. 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 osztályokként csoportosítva az alábbi nyilvántartásokban kell őrizni:  

 összesített tanulói nyilvántartás,  

 törzskönyvek,  

 bizonyítványok,  

 beírási napló,  

 osztálynaplók,  

 a diákigazolványok nyilvántartó dokumentuma.  
 
3. Az összesített tanulói nyilvántartás: 

Célja az iskolában tanuló diákok legfontosabb adatainak naprakész tárolása a szükséges 
adatok biztosítása, igazolások kiállítása, tanügy-igazgatási feladatok folyamatos ellátása 
céljából. Az összesített tanulói nyilvántartás a következő adatokat tartalmazhatja:  

 a tanuló neve, osztálya,  

 a tanuló azonosító száma, diákigazolványának száma,  

 születési helye és ideje, anyja neve,  

 állandó lakcíme, tartózkodási helye, telefonszáma,  

 a tanuló általános iskolájának megnevezése.  
 

A nyilvántartást az igazgató utasításait követve az iskolatitkár vezeti. A tanulói nyilvántartás 
minden év szeptember 1-jéig első alkalommal papír alapon készül, majd a továbbiakban 
digitális módszerrel vezethető. A számítógéppel vezetett tanulói nyilvántartás folyamatosan 
pontos és teljes vezetéséért az iskolatitkár felelős.  
Tárolásának módjával biztosítani kell, hogy az adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen 
hozzá. Az elektronikus formában vezetett tanulói nyilvántartás másodpéldányban történő 
tárolását biztosítani kell.  
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A tanuló és szülője a tanuló adataiban bekövetkező változásokról nyolc napon belül köteles 
tájékoztatni az osztályfőnököt, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok átvezetéséről. 
 

5. Az iskolai eseményeken készült fényképek kezelése 

Az intézményben szervezett iskolai és egyházi eseményekről szóló tájékoztatás érdekében az 

intézmény honlapján és kiadványaiban az eseményekről fényképeket tesz közzé, amelyeken 

tanulók vagy tanulók csoportjai szerepelhetnek. Amennyiben az intézmény tanulója vagy 

annak gondviselője 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. fejezet 

A munkavállalók és tanulók adattovábbításának rendje 
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1. Az 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, 

alkalmazott, óraadó jogviszonyban áll, és amely az oktatásért felelős miniszter által 

jóváhagyott iskolaadminisztrációs rendszert használ. 

 

2. A pedagógusok adatainak továbbítása 

 Az intézmény munkavállalóinak a III. fejezet 6. pont szerint nyilvántartott adatai továbbíthatók 

a fenntartónak, a kifizetőhelynek, bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, helyi 

önkormányzatnak, a közneveléssel összefüggő igazgatási tevékenységet végző közigazgatási 

szervnek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak, a 

nemzetbiztonsági szolgálatnak. 

 

3. A tanulók adatainak továbbítása 

 Az intézmény csak azokat a tanulói adatokat továbbítja, amelyeket jogszabály rendel el. Ennek 
legfontosabb és iskolánkban leggyakoribb eseteit közöljük az alábbiakban: 

1. fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, a közneveléssel összefüggő igazgatási 
tevékenységet végző államigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi 
adat, 

2. tanulási nehézségre, magatartási rendellenességre, a beilleszkedési zavarra, sajátos nevelési 
igényre vonatkozó adatok a pedagógiai szakszolgálat intézményei és az intézmény között 

3. a magatartás, szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos adatok az érintett osztályon belül, 
a nevelőtestületen belül, a szülőnek, a vizsgabizottságnak, iskolaváltás esetén az új iskolának, 
a szakmai ellenőrzés végzőjének, 

4. a diákigazolvány - jogszabályban meghatározott - kezelője részére a diákigazolvány 
kiállításához szükséges valamennyi adat, 

5. a tanuló iskolai felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett iskolához, felsőoktatási 
intézménybe történő felvétellel kapcsolatosan az érintett felsőoktatási intézményhez és 
vissza; 

6. az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek a tanuló egészségügyi 
állapotának megállapítása céljából az alábbi adatok: a tanuló 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, 

7. a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és ifjúságvédelemmel 
foglalkozó szervezetnek, intézménynek a tanuló 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 
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adatok, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok a 
veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából 

8. az igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges adatai az igénybe vehető állami 
támogatás igénylése céljából a fenntartó részére, 

9. a számla kiállításához szükséges adatai a tankönyvforgalmazókhoz, 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. fejezet 
Szerződéshez kapcsolódó adatkezelések 
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1.   Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása 

(1)  Intézményünk szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, 
megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként 
szerződött természetes személy nevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, 
adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói, őstermelői igazolvány számát, személyi igazolvány 
számát,  lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, 
bankszámlaszámát, vevőszámát (partnerszámát, rendelésszámát), online azonosítóját (vevők, 
szállítók listája, törzsvásárlási listák), Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az 
adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések 
megtételéhez szükséges. A személyes adatok címzettjei: a Intézmény partnerkiszolgálással 
kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó 
munkavállalói, és adatfeldolgozói. A személyes adatok kezelésének időtartama: a szerződés 
megszűnését követő 5 év.  

(2)  Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a szerződés 
teljesítése jogcímén alapul, az a tájékoztatás történhet a szerződésben is.  

(3)  Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére történő átadásáról tájékoztatni kell.  
 
 

2.   Jogi személy partnerek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek 
elérhetőségi adatai  

(1)  A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail 
címe, online azonosítója. 

(2)  A személyes adatok kezelésének célja: az Intézmény jogi személy partnerével kötött szerződés 
teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogalapja: az érintett hozzájárulása. 

(3)  A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: az Intézmény partnerszolgálattal 
kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói. 

(4)  A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői 
minőségének fennállását követő 5 évig.  

 

3.   Látogatói adatkezelés az Intézmény honlapján   

(1)   A Sütik (cookie-k) rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó 
számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást 
megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba 
sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet 
során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó 
eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a 
számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt.  

Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás 
használatához elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a 
felhasználó eszközén elhelyezni.  
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 (2)  A felhasználó hozzájárulását nem igénylő sütik esetében a honlap első látogatása során kell 
tájékoztatást nyújtani. Nem szükséges, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege 
megjelenjen a honlapon, elegendő,  
ha a honlap üzemeltetői röviden összefoglalják a tájékoztatás lényegét, és egy linken keresztül 
utalnak a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.  

 (3)  A hozzájárulást igénylő sütik esetében a tájékoztatás kapcsolódhat a honlap első 
látogatásához is abban az esetben, ha a sütik alkalmazásával együtt járó adatkezelés már az 
oldal felkeresésével megkezdődik. Amennyiben a süti alkalmazására a felhasználó által 
kifejezetten kért funkció igénybevételéhez kapcsolódik, akkor a tájékoztatás is megjelenhet e 
funkció igénybevételéhez kapcsolódóan. Ebben az esetben sem szükséges az, hogy a sütikre 
vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő egy rövid 
összefoglaló a tájékoztatás lényegéről, és egy linken keresztül utalás a teljes körű tájékoztató 
elérhetőségére.  

 

4.   Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról 

(1)   Az általános elterjedt internetes gyakorlatnak megfelelően Intézményünk is használ sütiket 

(cookie) a weboldalán. A cookie egy kis fájl, amely egy sor karaktert tartalmaz, és amely akkor 

kerül a látogató számítógépére, amikor az egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az 

adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni a látogató 

böngészőjét.  A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat (pl. választott nyelv) és egyéb 

információkat is. Többek között információt gyűjtenek a látogatóról és eszközéről, megjegyzik 

a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülhetnek pl. az online bevásárlókosarak 

használatakor.  A sütik általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát, elősegítik, hogy 

a weboldal a felhasználók számára igazi webes élményt nyújtson, és hatékony 

információforrást jelentsen, továbbá biztosítják a weboldal üzemeltetője részére az oldal 

működésének ellenőrzését, visszaélések megakadályozását és a weboldalon nyújtott 

szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását. 

(2)  Intézményünk honlapja a weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa 

böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzíti és kezeli: 

• az látogató által használt IP cím, 

• a böngésző típusa, 

• a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv), 

• látogatás időpontja, 

• a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás. 

(3)  A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező.  Visszaállíthatja böngészője 

beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy 

cookie-t küld.  A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a 

sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható 

legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét. 

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat 
• Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu 
• Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
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• Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-
manage-cookies#ie=ie-11 
• Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-
manage-cookies#ie=ie-10-win-7 
• Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-
manage-cookies#ie=ie-9 
• Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-
manage-cookies#ie=ie-8 
• Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq 
• Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265 

Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos 

webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.  

(4)  A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének 
beazonosítására. 

(5)   Intézmény honlapján alkalmazott sütik: 
 
4.1.  Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik 

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, 
zökkenőmentesen és teljeskörűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül 
elérhető szolgáltatásokat, így - többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon 
végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama 
kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a 
böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről. 
A kezelt adatkör: AVChatUserId, JSESSIONID, portal referer. 
Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 
információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elker tv.) 
13/A. § (3) bekezdése.  
Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása. 

 
4.2.  Hozzájárulást igénylő sütik:  

Ezek lehetőséget biztosítanak, hogy az Intézmény megjegyezhesse a felhasználó honlappal 
kapcsolatos választásait. A látogató a szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás 
igénybevétele során ezen adatkezelést bármikor megtilthatja.  Ezek az adatok nem 
kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása 
nélkül nem adhatók át harmadik személy számára. 

 4.2.1. Használatot elősegítő sütik: 
Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása. 
Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, 
a honlap használatának kényelmesebbé tétele.  
Az adatkezelés időtartama 6 hónap.  

 
 
4.2.2. Teljesítményt biztosító sütik:  

Google Analytics sütik – erről itt tájékozódhat: 
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 

http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
https://support.apple.com/hu-hu/HT201265
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
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Google AdWords sütik - erről itt tájékozódhat: 
https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu 

 

5.  Regisztráció az Intézmény honlapján 

(1)  A honlapon a regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja 
meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Tilos a négyzet előre bejelölése! 

(2)  A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), 
címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosító.  

(3)  A személyes adatok kezelésének célja:  

 A honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése.  

 Kapcsolatfelvétel, elektronikus, telefonos, SMS, és postai megkereséssel.  

 Tájékoztatás az Intézmény termékeiről, szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, akcióiról.  

 Tájékoztatás elektronikusan és postai úton küldhető.  

 A honlap használatának elemzése.  

(4)  Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. 

(5)  A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: az Intézmény partnerszolgálattal, 
marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként 
az Intézmény IT szolgáltatója tárhelyszolgáltatást végző munkavállalói. 

(6)  A személyes adatok tárolásának időtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az 
érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig). 

 

6.  Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés   

(1)  A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó 
négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Tilos a 
négyzet előre bejelölése. A hírlevéről az érintett a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának 
használatával, vagy írásban vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a 
hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul 
törölni kell. 

(2)  A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), e-
mail címe. 

(3)  A személyes adatok kezelésének célja:  

 Hírlevél küldése az Intézmény termékei, szolgáltatásai tárgyában 
 

(4)  Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. 
 
(5)  A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Intézmény partnerszolgálattal, 

marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként 
az Intézmény IT szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából, 

(6)  A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az 
érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig). 

https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu
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7. Közösségi irányelvek / Adatkezelés az Intézmény Facebook oldalán  
 

(1)  Az Intézmény termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook 
oldalt tart fenn.  

 
(2)  Az Intézmény Facebook oldalon felett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak.   
(3)  Az Intézmény Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat az Intézmény 

nem kezeli.  
 
(4)  A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók. 
  
(5)  Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén az Intézmény előzetes értesítés nélkül 

kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.  
 
(6)  Az Intézmény nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő 

adattartalmakért, hozzászólásokért. Az Intézmény nem felel semmilyen, a Facebook 
működéséből adódó hibáért, üzemzavarért, vagy a rendszer működésének 
megváltoztatásából fakadó problémáért. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. fejezet  
Jogi kötelezettségen alapuló adatkezelések 

 

1.  Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából  
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(1)  Az Intézmény jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli 
kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele 
üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait. A kezelt 
adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján 
különösen: adószám, név, cím, adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-
a alapján: név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy Intézmény megjelölése, az 
utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a Intézménytől függően 
az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, 
az ellennyugtákon a befizető aláírása, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. 
törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel.  

(2)  A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 
év.  

(3)  A személyes adatok címzettjei: a Intézmény adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, 
társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.  

 

2.   Kifizetői adatkezelés  

(1)  Az Intézmény jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és 
járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés, 
társadalombiztosítási, nyugdíj ügyintézés) céljából kezeli azon érintettek – munkavállalók, 
családtagjaik, foglalkoztatottak, egyéb juttatásban részesülők – adótörvényekben előírt 
személyes adatait, akikkel kifizetői (2017:CL. törvény az adózás rendjéről (Art.) 7.§ 31.) 
kapcsolatban áll. A kezelt adatok körét az Art. 50.§-a határozza meg, külön is kiemelve ebből: 
 a természetes személy természetes személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet és a 
titulust is), nemét, állampolgárságát, a természetes személy adóazonosító jelét, 
társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám).  
Amennyiben az adótörvények ehhez jogkövetkezményt fűznek, a Intézmény kezelheti a 
munkavállalók egészségügyi (Szja tv. 40.§) és szakszervezeti (Szja 47.§ (2) b./) tagságra 
vonatkozó adatokat adó és járulékkötelezettségek teljésítés (bérszámfejtés, 
társadalombiztosítási ügyintézés) céljából. 

(2)  A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 
év.  

(3)  A személyes adatok címzettjei: az Intézmény adózási, bérszámfejtési, társadalombiztosítási 
(kifizetői) feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.  

 

3.  A Levéltári törvény szerint maradandó értékű iratokra vonatkozó adatkezelés  
 

(1)  Az Intézmény jogi kötelezettsége teljesítése jogcímén kezeli a köziratokról, a közlevéltárakról 
és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (Levéltári törvény) szerint 
maradandó értékűnek minősülő iratait abból a célból, hogy az Intézmény irattári anyagának 
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maradandó értékű része épségben és használható állapotban a jövő nemzedékei számára is 
fennmaradjon. Az adattárolás ideje: a közlevéltár részére történő átadásig.  

(2)  A személyes adatok címzettjeire és az adatkezelés egyéb kérdéseire a Levéltári törvény 
irányadó. 

 

4. Adatkezelés pénzmosás elleni kötelezettségek teljesítése céljából 
 

(1)  Az Intézmény jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, pénzmosás és terrorizmus-
finanszírozása megelőzése és megakadályozása céljából kezeli ügyfelei, ezek képviselői, és a 
tényleges tulajdonosoknak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.)  meghatározott adatait: 
a) természetes személy a) családi és utónevét, b) születési családi és utónevét, 
c) állampolgárságát, d) születési helyét, idejét, e) anyja születési nevét, f) lakcímét, ennek 
hiányában tartózkodási helyét, g) azonosító okmányának típusát és számát; lakcímet igazoló 
hatósági igazolványa számát, a bemutatott okiratok másolatát. (7.§). 

(2)  A személyes adatok címzettjei: az Intézmény partnerkiszolgálással kapcsolatos feladatokat 
ellátó munkavállalói, az Intézmény vezetője és az Intézmény Pmt. szerinti kijelölt személye.  

(3)  A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az 
ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 év.  (Pmt. 56.§ (2)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. fejezet 

Adatbiztonsági intézkedések 

1.    Adatbiztonsági intézkedések 
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(1)   Az Intézmény valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok 

biztonsága érdekében köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és 

kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet és az Info tv., érvényre 

juttatásához szükségesek.  

 (2)  Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes 

megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal, vagy 

az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen. 

 (3)  Az Intézmény a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli. A munkavállalókkal 

a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő, amelyre a 10. 

számú melléklet szerinti kikötést kell alkalmazni. A személyes adatokhoz való hozzáférést az 

Intézmény jogosultsági szintek megadásával korlátozza.   

 (4)  Az Intézmény az informatikai rendszereket tűzfallal védi és vírusvédelemmel látja el.  

 (5)  Az Intézmény az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes program útján 

végzi, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az 

adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek 

hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van. 

 (6)  A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó 

további intézkedésekkel biztosítja:  

 a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;  

 az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli 

berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;  

 annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli 

berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították, vagy továbbíthatják;  

 annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki 

vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;  

 a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és  

 azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön. 

 (7)  Az Intézmény a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus úton 

folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről.  

 (8)  A folyamatban levő munkavégzés, feldolgozás alatt levő iratokhoz csak az illetékes ügyintézők 

férhetnek hozzá, a személyzeti, a bér- és munkaügyi ás egyéb személyes adatokat tartalmazó 

iratokat biztonságosan elzárva kell tartani.  

 (9)  Biztosítani kell az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai védelmét.  

IX. fejezet 

Az Intézmény adatfeldolgozói kapcsolata 

1.   A Intézménynek könyvvizsgálói adatfeldolgozást végző cég: 
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Cégnév:    Kontroll’ 97 Kft. 
Székhely:    9900 Eger, Vörösmarty u. 43.   
Cégjegyzékszám:   10-09-022552   
Adószám:    11174235210   
Képviselő:    Dr. Koncz Sándorné   
Telefonszám:    -  

 

2.    Adatfeldolgozói garancianyújtás  

(1)  Az adatfeldolgozó garantálja – különösen a szakértelem, a megbízhatóság és az erőforrások 

tekintetében – hogy a Rendelet követelményeinek teljesülését biztosító technikai és 

szervezési intézkedéseket végrehajtja, ideértve az adatkezelés biztonságát is. 

(2)  Az Adatfeldolgozó tevékenysége során biztosítja, hogy az érintett személyes adatokhoz való 

hozzáférésre feljogosított személyek – ha jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási 

kötelezettség hatálya alatt egyébként nem állnak – az általuk megismert személyes adatok 

vonatkozásában titoktartási kötelezettséget vállaljanak. 

(3)  Az adatfeldolgozó megfelelő hardver és szoftver eszközökkel rendelkezik, az adatkezelés 

jogszerűségének és az érintettek jogai védelmének biztosítására alkalmas műszaki és 

szervezési intézkedések végrehajtására kötelezettséget vállal. 

(4)  Az adatfeldolgozó az állami szervekkel való elektronikus kapcsolattartás jogi és technikai 

feltételeivel rendelkezik.  

(5)  Az adatfeldolgozó vállalja, hogy a megbízó adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan 
információt, amely az adatfeldolgozó igénybevételére vonatkozó jogi rendelkezéseknek való 
megfelelés igazolásához szükséges. 

 

3.    A megbízó (adatkezelő) kötelezettségei és jogai 

(1) Adatkezelő jogosult ellenőrizni Adatfeldolgozónál a szerződés szerinti tevékenység 

végrehajtását.  

(2) Adatkezelőnek a szerződésben meghatározott feladatokkal kapcsolatos utasításai 

jogszerűségéért az Adatkezelőt terheli felelősség, ugyanakkor az Adatfeldolgozó köteles 

haladéktalanul jelezni az Adatkezelőnek, amennyiben Adatkezelő utasítása vagy annak 

végrehajtása jogszabályba ütközne.  

(3)  Az Adatkezelő kötelezettsége, hogy az érintett természetes személyeket jelen szerződés 

szerinti adatfeldolgozásról tájékoztassa, ha jogszabály előírja, hozzájárulásukat beszerezze.  

(4)  Utasítási jog: Az Adatfeldolgozó tevékenysége során kizárólag az Adatkezelő írásbeli utasítása 

alapján jár el.  

(5)  Titoktartás: Az Adatfeldolgozó tevékenysége során biztosítja, hogy az érintett személyes 

adatokhoz való hozzáférésre feljogosított személyek – ha jogszabályon alapuló megfelelő 
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titoktartási kötelezettség hatálya alatt egyébként nem állnak – az általuk megismert személyes 

adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettséget vállaljanak.    

(6) Adatbiztonság: Az Adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás 

költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a 

természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú 

kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre 

annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. 

Az Adatfeldolgozó intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az irányítása alatt eljáró, a 

személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az 

adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való 

eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket. Az Adatfeldolgozó gondoskodik arról, hogy a 

tárolt adatokhoz belső rendszeren keresztül vagy közvetlen hozzáférés útján kizárólag az arra 

feljogosított személyek, és kizárólag az adatkezelés céljával összefüggésben férjenek hozzá. 

Az Adatfeldolgozó gondoskodik a felhasznált eszközök szükséges, rendszeres 

karbantartásáról, fejlesztéséről. Az adatokat tároló eszközt megfelelő fizikai védelemmel 

ellátott zárt helyiségben helyezi el, gondoskodik annak fizikai védelméről is. Adatfeldolgozó a 

szerződésben meghatározott feladatok ellátása érdekében megfelelő ismerettel és 

gyakorlattal rendelkező személyeket köteles igénybe venni.  

Köteles továbbá gondoskodni az általa igénybe vett személyek felkészítéséről a betartandó 

adatvédelmi jogszabályi rendelkezések, a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek, valamint 

az adatfelvétel célja és módja tekintetében.  

(7)  További adatfeldolgozó igénybevétele: Az Adatfeldolgozó vállalja, hogy további 

adatfeldolgozót csak a Rendeletben és az Info tv-ben meghatározott feltételek teljesítése 

mellett vesz igénybe.   

 Az adatkezelő jelen szerződésben általános felhatalmazást ad az Adatfeldolgozónak, hogy 

további adatfeldolgozót (alvállalkozót) vegyen igénybe1. Az Adatfeldolgozó a további 

adatfeldolgozó igénybevételét megelőzően tájékoztatja az adatkezelőt a további 

adatfeldolgozó személyéről, valamint a további adatfeldolgozó által végzendő tervezett 

feladatokról. Ha az adatkezelő ezen tájékoztatás alapján a további adatfeldolgozó 

igénybevételével szemben kifogást emel, a további adatfeldolgozó igénybevételére az 

adatfeldolgozó kizárólag a kifogásban megjelölt feltételek teljesítése esetén jogosult.  

 

 

 Ha az adatfeldolgozó bizonyos, az adatkezelő nevében végzett konkrét adatkezelési 

tevékenységekhez további adatfeldolgozó szolgáltatásait is igénybe veszi, erre köteles írásba 

foglalt szerződést kötni, és abban  a további adatfeldolgozóra is ugyanazokat az adatvédelmi 

kötelezettségeket  telepíteni, mint amelyek az adatkezelő és az adatfeldolgozó között létrejött 

jelen  szerződésben szerepelnek, különösen úgy, hogy a további adatfeldolgozónak megfelelő 

garanciákat kell nyújtania a megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására, és 

                                                 
1 Ez a kikötés teljes bizonyító erejű magánokirati formát követel az Info tv. tervezet szerint. A Pp. 325.§ /1/ 
d) pontja szerint ennek megfelel, ha az okiratot a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó 
szabályok szerint megfelelően aláírja. Nem jogi személy esetén 2 tanú alkalmazása szükséges. 
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ezáltal biztosítania kell, hogy az adatkezelés megfeleljen e rendelet követelményeinek. Ha a 

további adatfeldolgozó nem teljesíti adatvédelmi kötelezettségeit, az őt megbízó 

adatfeldolgozó teljes felelősséggel tartozik az adatkezelő felé a további adatfeldolgozó 

kötelezettségeinek a teljesítéséért. 

(8)  Együttműködés az Adatkezelővel: 

 Intézményünk, mint adatfeldolgozó tevékenysége során minden megfelelő eszközzel segíti az 

Adatkezelőt az érintettek jogai érvényesítésének elősegítése, ezzel kapcsolatos 

kötelezettségei teljesítése érdekében. 

 Intézményünk, mint Adatfeldolgozó segíti az adatkezelőt a Rendelet 32–36.§ cikk 

(Adatbiztonság, Adatvédelmi hatásvizsgálat és előzetes konzultáció) szerinti kötelezettségek 

teljesítésében, figyelembe véve az adatkezelés jellegét és az adatfeldolgozó rendelkezésére 

álló információkat. 

 Intézményünk, mint adatfeldolgozó az adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan 

információt, amely a Rendelet 28.  cikkében (Az adatfeldolgozó) meghatározott 

kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá amely lehetővé teszi és 

elősegíti az adatkezelő által vagy az általa megbízott más ellenőr által végzett auditokat, 

beleértve a helyszíni vizsgálatokat is. Ezen ponttal kapcsolatban az adatfeldolgozó 

haladéktalanul tájékoztatja az adatkezelőt, ha úgy véli, hogy annak valamely utasítása sérti ezt 

a rendeletet, vagy a tagállami vagy uniós adatvédelmi rendelkezéseket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. fejezet 

Adatvédelmi incidensek kezelése 

 

1.   Az adatvédelmi incidens fogalma 
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(1)  Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt, vagy más módon 

kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményezi; (Rendelet 4. cikk 12.)  

(2)  A leggyakoribb jelentett incidensek lehetnek például: a laptop vagy mobil telefon elvesztése, 

személyes adatok nem biztonságos tárolása (pl. szemetesbe dobott fizetési papírok); adatok 

nem biztonságos továbbítása, partnerlisták illetéktelen másolása, továbbítása, szerver elleni 

támadások, honlap feltörése.  

 

2.   Adatvédelmi incidensek kezelés, orvoslása   

(1)  Adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások betartása az 

Intézmény vezetőjének feladata.  

(2)  Az informatikai rendszereken naplózni kell a hozzáféréseket és hozzáférési kísérleteket, és 

ezeket folyamatosan elemezni kell. 

(3)  Amennyiben az Intézmény ellenőrzésre jogosult munkavállalói a feladataik ellátása során 

adatvédelmi incidenst észlelnek, haladéktalanul értesíteniük kell az Intézmény vezetőjét.  

(4) Az Intézmény munkavállalói kötelesek jelenteni az Intézmény vezetőjének, vagy a munkáltatói 

jogok gyakorlójának, ha adatvédelmi incidenst, vagy arra utaló eseményt észlelnek.  

(5)  Adatvédelmi incidens bejelenthető az Intézmény központi e-mail címén, telefonszámán, 

amelyen a munkavállalók, szerződő partnerek, érintettek jelenteni tudják az alapul szolgáló 

eseményeket, biztonsági gyengeségeket.  

(6)  Adatvédelmi incidens bejelentése esetén az Intézmény vezetője – az informatikai, pénzügyi 

és működési vezető bevonásával – haladéktalanul megvizsgálja a bejelentést, ennek során 

azonosítani kell az incidenst, el kell dönteni, hogy valódi incidensről, vagy téves riasztásról van 

szó.  Meg kell vizsgálni és meg kell állapítani:  

 az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,  

 az incidens leírását, körülményeit, hatásait,  

 az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát,  

 a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét,  

 az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását,  

 a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását. 

(7)  Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az érintett rendszereket, személyeket, adatokat 

be kell határolni és el kell különíteni és gondoskodni kell az incidens bekövetkezését 

alátámasztó bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről. Ezt követően lehet megkezdeni a 

károk helyreállítását és a jogszerű működés visszaállítását. 
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(8) Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, 
legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott be kell 
jelenteni a felügyeleti hatóságnak (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság), 
kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes 
személyek jogaira és szabadságára nézve. 

 

3.   Adatvédelmi incidensek nyilvántartása  

(1)  Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:  

 az érintett személyes adatok körét,  

 az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,  

 az adatvédelmi incidens időpontját,  

 az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait,  

 az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket,  

 az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.  

(2)  A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig meg kell 

őrizni.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XI. fejezet 
Összefoglaló tájékoztatás az érintett jogairól 
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E fejezetben az áttekinthetőség és átláthatóság kedvéért röviden összefoglaljuk az érintett jogait, 
amelyek gyakorlására vonatkozó részletes tájékoztatást a következő fejezetben adjuk meg.  
 
Előzetes tájékozódáshoz való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az 
adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. 
(Rendelet 13-14. cikk) 
A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást. 
 

Az érintett hozzáférési joga 
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes 
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy 
a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést 
kapjon.  
(Rendelet 15. cikk).  
A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást. 
 
A helyesbítéshez való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá 
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult 
arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – 
kiegészítését.  
(Rendelet 16. cikk). 
 

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 
1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá 
vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó 
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok 
valamelyike fennáll.  
(Rendelet 17. cikk)  
A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást. 
 
Az adatkezelés korlátozásához való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a rendeltben 
meghatározott feltételek teljesülnek.   
(Rendelet 18. cikk)  
A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást. 
 
A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó 
értesítési kötelezettség 
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy 
adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez 
lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az 
Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. 
(Rendelet 19. cikk) 
 
Az adathordozhatósághoz való jog 
A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő 
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 
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formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek 
továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a 
rendelkezésére bocsátotta (Rendelet 20. cikk).  
A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást. 
 
A tiltakozáshoz való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes 
adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az 
Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat 
végrehajtásához szükséges)  
vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő, vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek 
érvényesítéséhez szükség. (Rendelet 21. cikk) 
A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást. 
 
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – 
ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna, vagy őt 
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 
(Rendelet 22. cikk) A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást. 
 
Korlátozások 
Az Adatkezelőre, vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási 
intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben 
meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban. (Rendelet 23. cikk) A részletszabályokról 
a következő fejezetben adunk tájékoztatást. 
 
Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira 
és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az 
adatvédelmi incidensről. (Rendelet 34. cikk) 
A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást. 
 
A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog) 
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos 
tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az 
érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. 
(Rendelet 77. cikk) A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást. 
 
A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 
Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság 
rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem 
foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott 
panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. 
(Rendelet 78. cikk) A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást. 
 
 
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 
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Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes 
adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti 
jogait. 
(Rendelet 79. cikk)  
A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást. 
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XII. fejezet 
Részletes tájékoztatás az érintett jogairól 

 
Előzetes tájékozódáshoz való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az 
adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon  
 

1.  Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől 
gyűjtik 

1.  Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az adatkezelő a személyes 
adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő 
információk mindegyikét: 

 az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei; 

 az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen; 

 a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja; 

 a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek érvényesítés) alapuló adatkezelés 
esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei; 

 adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen; 

 adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi 
Intézmény részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság 
megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. 
cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás 
esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának 
megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás. 

2.    Az 1. pontban említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének 
időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az 
érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja: 

 a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam 
meghatározásának szempontjairól; 

 az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes 
adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és 
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett 
adathordozhatósághoz való jogáról; 

 a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2) 
bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás 
bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a 
hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét; 

 a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról; 

 arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen 
alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a 
személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az 
adatszolgáltatás elmaradása; 
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 a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, 
ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és 
arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az 
érintettre nézve milyen várható következményekkel bír. 

3.   Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést 
kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az 
eltérő célról és a (2) bekezdésben említett minden releváns kiegészítő információról. 

4.    Az 1-3. pontok nem alkalmazandó, ha és amilyen mértékben az érintett már rendelkezik az 
információkkal.  
(Rendelet 13. cikk) 

 

2.   Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat nem az 
érintettől szerezték meg 

1.  Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő az érintett 
rendelkezésére bocsátja a következő információkat: 

 az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei; 

 az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen; 

 a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja; 

 az érintett személyes adatok kategóriái; 

 a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen; 

 adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik országbeli címzett, vagy 
valamely nemzetközi Intézmény részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a 
Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 
47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás 
esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az ezek másolatának 
megszerzésére szolgáló módokra vagy az elérhetőségükre való hivatkozás. 

2.    Az 1. pontban említett információk mellett az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja 
az érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges következő 
kiegészítő információkat: 

 a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam 
meghatározásának szempontjai; 

 ha az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek) alapul, az 
adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről; 

 az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz 
való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a 
személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való joga; 

 a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása), vagy a 9. cikk (2) 
bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás 
bármely időpontban való visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a 
hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét; 

 a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

 a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető 
forrásokból származnak-e; és 
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 a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, 
ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és 
arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az 
érintettre nézve milyen várható következményekkel bír. 

3.      Az adatkezelő az 1. és 2. pont szerinti tájékoztatást az alábbiak szerint adja meg: 

 a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok 
megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül; 

 ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az 
érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy 

 ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első 
alkalommal való közlésekor. 

4.   Ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további 
adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet 
erről az eltérő célról és a 2. pontban említett minden releváns kiegészítő információról. 

5.   Az 1-5. pontot nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben: 

 az érintett már rendelkezik az információkkal; 
 

 a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy 
aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás céljából, 
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, a Rendelet 89. cikk (1) 
bekezdésében foglalt feltételek és garanciák figyelembevételével végzett adatkezelés 
esetében, vagy amennyiben az e cikk (1) bekezdésében említett kötelezettség 
valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen adatkezelés 
céljainak elérését. Ilyen esetekben az adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia – 
az információk nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve – az érintett jogainak, 
szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében; 

 az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre alkalmazandó uniós 
vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő 
intézkedésekről rendelkezik; vagy 

 a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási 
kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, 
bizalmasnak kell maradnia. (Rendelet 14. cikk) 

 
Az érintett hozzáférési joga 

1.  Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, 
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

 az adatkezelés céljai; 

 az érintett személyes adatok kategóriái; 

 azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat 
közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a 
nemzetközi Intézményeket; 

 adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem 
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 
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 az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok 
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok 
kezelése ellen; 

 a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

 ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető 
információ; 

 a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, 
ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és 
arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az 
érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. 

2.  Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi Intézmény részére történő 
továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra 
vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. 

3.  Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett 
rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az 
adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett 
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt 
elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.  
A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.   
(Rendelet 15. cikk) 
 
A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

1.  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a 
rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre 
vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 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; 

 az érintett visszavonja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) 
bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az 
adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

 az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs 
elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése 
alapján tiltakozik az adatkezelés ellen; 

 a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

 a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

 a személyes adatok gyűjtésére a Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

2.    Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az előbbi 1. pont értelmében 
azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek 
figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai 
intézkedéseket – annak érdekében,  
hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a 
szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve 
másodpéldányának törlését. 
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3.    Az 1. és 2. pont nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges: 

 a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 

 a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy az Adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; 

 a Rendelet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének 
megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; 

 a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, 
tudományos és történelmi kutatási célból, vagy statisztikai célból, amennyiben az 1. pontban 
említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az 
adatkezelést; vagy 

 jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 
(Rendelet 17. cikk) 
 
Az adatkezelés korlátozásához való jog 

1.  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az 
alábbiak valamelyike teljesül: 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok 
pontosságát; 

 az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását; 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett 
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

 az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez 
esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az 
Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

2.   Ha az adatkezelés az 1. pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás 
kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez, vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak 
védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

3.   Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az 1. pont alapján korlátozták az adatkezelést, 
az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. (Rendelet 18. cikk) 

 
Az adathordozhatósághoz való jog 

1. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott 
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, 
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, 
hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére 
bocsátotta, ha: 

 az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének 
a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti 
szerződésen alapul; és 

 az adatkezelés automatizált módon történik. 
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2.   Az adatok hordozhatóságához való jog 1. pont szerinti gyakorlása során az érintett jogosult 
arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti 
közvetlen továbbítását. 

3.  E jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét. Az említett jog nem alkalmazandó abban 
az esetben, ha az adatkezelés közérdekű, vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi 
jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. 

4.  Az 1. pontban említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.  (Rendelet 
20. cikk)  

 
A tiltakozáshoz való jog 

1.  Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 
személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű 
vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett 
feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy 
harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges)  alapuló kezelése ellen, ideértve 
az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a 
személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az 
adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az 
érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

2.  Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett 
jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő 
kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez 
kapcsolódik. 

3.  Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő 
kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

4.    Az 1. és 2. pontokban említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során 
kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és 
minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni. 

5.    Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és 
a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon 
alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja. 

6.   Ha a személyes adatok kezelésére a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően 
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult 
arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes 
adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat 
végrehajtása érdekében van szükség.   
(Rendelet 21. cikk) 
 
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 

1.  Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen 
– ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy 
őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 
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2.  Az 1. pont nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés: 

 az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 
szükséges; 

 meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, 
amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló 
megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy 

 az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. 

3.  A 2. pont a) és c) pontjában említett esetekben az Adatkezelő köteles megfelelő 
intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme 
érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az Adatkezelő részéről emberi 
beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be. 

4.   A 2. pontban említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a Rendelet 9. cikk 
(1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének a) 
vagy g) pontja alkalmazandó, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek 
védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.   
(Rendelet 22. cikk) 

 
Korlátozások 

1.  Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási 
intézkedésekkel korlátozhatja a Rendelet 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 
12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései 
tekintetében az 5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás 
tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak 
védelméhez szükséges és arányos intézkedés egy demokratikus társadalomban: 

 nemzetbiztonság; 

 honvédelem; 

 közbiztonság; 

 bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve 
büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel 
szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését; 

 az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű célkitűzései, különösen az 
Unió vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke, beleértve a monetáris, a 
költségvetési és az adózási kérdéseket, a népegészségügyet és a szociális biztonságot; 

 a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme; 

 a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése, kivizsgálása, felderítése 
és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása; 

 az a) – e) és a g) pontban említett esetekben – akár alkalmanként – a közhatalmi feladatok 
ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási tevékenység; 

 az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme; 

 polgári jogi követelések érvényesítése. 

2.    Az 1. pontban említett jogalkotási intézkedések adott esetben részletes rendelkezéseket 
tartalmaznak legalább: 

 az adatkezelés céljaira vagy az adatkezelés kategóriáira, 

 a személyes adatok kategóriáira, 

 a bevezetett korlátozások hatályára, 
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 a visszaélésre, illetve a jogosulatlan hozzáférésre vagy továbbítás megakadályozását célzó 
garanciákra, 

 az Adatkezelő meghatározására vagy az Adatkezelők kategóriáinak meghatározására, 

 az adattárolás időtartamára, valamint az alkalmazandó garanciákra, figyelembe véve az 
adatkezelés vagy az adatkezelési kategóriák jellegét, hatályát és céljait, 

 az érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatokra, és 

 az érintettek arra vonatkozó jogára, hogy tájékoztatást kapjanak a korlátozásról, kivéve, ha ez 
hátrányosan befolyásolhatja a korlátozás célját. 
(Rendelet 23. cikk) 

 
Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 

1.   Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek 
jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az 
érintettet az adatvédelmi incidensről. 

2.   Az 1. pontban említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően 
ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a Rendelet 33. cikk (3) 
bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat és intézkedéseket. 

3.   Az érintettet nem kell az 1. pontban említettek szerint tájékoztatni, ha következő feltételek 
bármelyike teljesül: 

 az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és 
ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében 
alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, 
amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára 
értelmezhetetlenné teszik az adatokat; 

 az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek 
biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az 1. pontban említett magas 
kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; 

 a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket 
nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell 
hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását. 

4.    Ha az Adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti 
hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas 
kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a 3. pontban 
említett feltételek valamelyikének teljesülését.  (Rendelet 34. cikk) 

 
A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

1.  Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult 
arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási 
helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett 
megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet. 

2.  Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a 
panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a 
Rendelet 78. cikk alapján az partner jogosult bírósági jogorvoslattal élni. (Rendelet 77. cikk) 
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A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 
1.   Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden 

természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság 
rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. 

2.    Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden 
érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a Rendelet 55. vagy 56. cikk alapján 
illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem 
tájékoztatja az érintettet a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási 
fejleményekről vagy annak eredményéről. 

3.    A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam 
bírósága előtt kell megindítani. 

4.    Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az 
egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy 
döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak 
megküldeni.  
(Rendelet 78. cikk) 

 
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 

1.   A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a 
felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, Rendelet 77. cikk szerinti jog – sérelme 
nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a 
személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az 
e rendelet szerinti jogait. 

2.   Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az 
adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen 
eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, 
kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi 
jogkörében eljáró közhatalmi szerve.   
(Rendelet 79. cikk) 
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XIII. fejezet 
Az érintett kérelmének előterjesztése, 

 az adatkezelő intézkedései 
 
1.  Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől 

számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme 
nyomán hozott intézkedésekről.  

2.  Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő 
további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a 
késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül 
tájékoztatja az érintettet.  

3.  Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint 
elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. 

4.  Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de 
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az 
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be 
valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

5.  Az Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló 
tájékoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítja.  Ha az érintett 
kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az 
Adatkezelő, figyelemmel a kért információ, vagy tájékoztatás nyújtásával, vagy a kért 
intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: 

 100.000, -Ft összegű díjat számíthat fel, vagy 

 megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

 A kérelem egyértelműen megalapozatlan, vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt 
terheli. 

6.  Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy 
kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez 
szükséges információk nyújtását kérheti. 

 
 
 
Kelt.: Székesfehérvár, 2019. október 1. 
 
 

__________________________________________ 
            Igazgató 

 
 
 
 
 
 
E kiadvány a Ciszterci Szent István Gimnázium részére készült. Felhasználó csak a saját tevékenysége keretében 
használhatja, tovább nem adhatja! 
 


