ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Budapest II. Kerületi Pitypang Utcai Általános Iskola
adatlap/űrlap/nyomtatvány/adatbekérő (továbbiakban: Adatlap)
vonatkozásában
Adatkezelő elkötelezett az érintettek személyes adatainak védelmében. Ezért a személyes
adatokat bizalmasan kezeljük. Megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési
intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja, és ezeket az intézkedéseket időről időre
felülvizsgáljuk.
A Tájékoztató célja, hogy az Érintett az Adatlapon megadott személyes adatainak
hozzájárulásával és attól függetlenül történő kezelésének adatkezelési célját és módját, valamint
őrzési idejét, - és ha történik – az adattovábbítás rendjét megismerhesse. A Tájékoztató célja
továbbá, hogy az Érintett felvilágosítást kapjon az adatkezeléssel kapcsolatos jogait, illetve
jogérvényesítésének lehetséges módjait illetően.
1. ADATKEZELŐ
Adatkezelő:
Székhely:
E-mail:
Telefon:
képviselője:

Budapest II. Kerületi Pitypang Utcai Általános Iskola
Budapest
pitypang@pitypangiskola.edu.hu
+36(1)3258827, +36(20)2993252
Titi Katalin Andrea igazgató

Adatvédelmi tisztviselő:
Név:
e-mail:
levelezési cím:

dr. Vedresné dr. Szilágyi Nóra
adatvedelem.pitypang@kozepbudaitk.hu
1027 Budapest Fő utca 80.

2. JOGSZABÁLYI MEGFELELÉSEK
Adatkezelés során figyelembe vett jogszabályok:
-

-

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR).
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (továbbiakban: Infotv.)
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről törvény (a továbbiakban: Nkt.)
2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló

-

-

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz
felhasználható bizonyítékokról
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet.(a továbbiakban: EMMI rendelet) a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

3. ADATKEZELÉS CÉLJA
Az Adatkezelő adatkezelői tevékenységét főszabály szerint a jogszabályokban rögzített
köznevelési feladatok minél hatékonyabb és magasabb színvonalú ellátása, valamint az ezzel
kapcsolatos jogi kötelezettségei teljesítése érdekében végzi.
Az Adatlap kitöltésével megvalósuló adatkezelés célja: a sikeres felvételi eljárás
lebonyolítása, kapcsolattartás, illetve döntés meghozatala.
4. ADATKEZELÉS JOGALAPJA
•

Az Adatlapon megadott személyes adatok adatkezelésének jogalapja a GDPR. 6. cikk (1)
bekezdés a) és e) pontjai.

•

A közhatalmi jogosítvány keretén belüli feladattal kapcsolatos adatkezelésről az Nkt. 41. § (4)
da) pontja rendelkezik.
5.

ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelés időtartama az adatkezelés céljának megvalósulásáig, illetve a hozzájárulás
alapján végzett adatkezelés esetében a hozzájárulás visszavonásáig tart. A felvételi eljárás
esetében a felvételt nem nyert tanulók adatainak törlése, azaz az adatkezelés időtartama a
felvételi eljárás lezárásától számított 60 napig tart.
Amennyiben az adatkezelés során, a kezelt adatokat tartalmazó dokumentumok irattározása
szükséges, úgy az adott ügyirat selejtezése után kerülnek törlésre az adatok. Adatkezelő
iratkezelési rendje az alábbi felületen http://www.pitypangiskola.hu/adatvedelem/ érhető el. A
visszavonáshoz való jog gyakorlása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges
jogkövetkezménye, hogy az adatkezeléshez hozzá nem járuló személy érdekkörében felmerülő
okból nem jöhet létre az adatkezeléssel érintett jogviszony, esemény az érintett vonatkozásban.
6. AZ ÉRINTETT JOGAI
7.1. A hozzáférés joga
Ön 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 GDPR-ban felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

7.2. A helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult
arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján
történő – kiegészítését.
7.3. A törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”)
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje a GDPR-ben meghatározott
feltételek esetén.
7.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek
valamelyike teljesül:
• Ön 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 Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
• Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.
7.5. Az adathordozhatósághoz való jog
Abban az esetben, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, Ön jogosult arra, hogy az Ön
által az 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.
7.6. A tiltakozáshoz való jog
Amennyiben az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához, továbbá ha az adatkezelés az
adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, Ön jogosult
arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a
kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
7.7. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés érdekében végzett adatkezelés esetén
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra,
hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen,
ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön
tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a
személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
7.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen –
ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy
Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
A fentiek nem alkalmazhatóak abban az esetben, ha a döntés:
• Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges;
• meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi
lehetővé, amely az Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek
védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
• Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.
8. INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ
8.1. Késedelem nélkül, de legfeljebb egy hónapon belül köteles az adatkezelő tájékoztatni az
érintettet a megtett intézkedésről. A kérelem összetettségétől, a kérelmek nagy számától
függően ez további 2 hónappal meghosszabbítható.
Az adatkezelő a döntéséről az érintettet írásban, vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton
nyújtotta be, elektronikus úton értesíti.
8.2. Az érintett tájékoztatását és a szükséges intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha az
érintett azonban:
a)
a folyó évben, azonos adatkörre vonatkozóan ismételten kérelmet nyújt be, és
b)
e kérelme alapján az adatkezelő vagy az általa megbízott vagy rendelkezése
alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatainak helyesbítését,
törlését vagy az adatkezelés korlátozását az adatkezelő jogszerűen mellőzi,
az adatkezelő az érintett jogainak az a) és b) pontban foglaltak szerinti ismételt és
megalapozatlan érvényesítésével összefüggésben közvetlenül felmerült költségeinek
megtérítését követelheti az Érintettől.
8.3. Ha megalapozottan feltehető, hogy a kérelmet benyújtó személy az Érintettel nem azonos
személy, az Adatkezelő a kérelmet az azt benyújtó személy személyazonosságának hitelt
érdemlő igazolását követően teljesíti.
9. ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉG
9.1. Kifogás az adatkezelőnél
Az érintett, aki a személyes adatai kezelésének körében jogai sérelmét állítja, a kérelmező
személyének azonosítására alkalmas, írásbeli kérelemben kifogást terjeszthet elő az
Adatkezelőnél. A kifogást az adatkezelő köteles 30 napon belül kivizsgálni.
9.2. Panasz
Az érintett, aki a személyes adatai kezelésének körében jogai sérelmét állítja, panasszal élhet a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36 (30) 683-5969; +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400;
Telefax: +36 (1) 391-1410

