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A) ÁLTALÁNOS RÉSZ 
 
 

 
Az Audi Hungaria Iskolaközpont Győr – továbbiakban: Intézmény – jelen adatvédelmi 
tájékoztató közzététele útján tesz eleget az érintettek személyes adatok kezelésére 
vonatkozó, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE által előírt 
előzetes tájékoztatási kötelezettségének, amelynek értelmében a Rendelet vonatkozó cikkei 
szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető 
formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell az adatkezeléssel érintettek 
rendelkezésére bocsátani. 
 
 

I. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE 
 
Az Intézmény tájékoztatja az Érintettet, hogy személyes adatainak kezelése körében 
adatkezelőnek 
minősül. 
NÉV: Audi Hungaria Iskolaközpont Győr 
SZÉKHELY: 9026 Győr, Bácsai út 55. 
ADÓSZÁM: 18292301-2-08 
TELEFON: 06/96 510-640 
KÉPVISELŐ NEVE: Anne Andereya, főigazgató 
E-MAIL: titkarsag@audischule.hu 
WEBOLDAL: www.audischule.hu 
 
A személyes adatokat az Intézmény a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési 
jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, illetve az Intézmény részére szolgáltatási 
szerződések alapján adatfeldolgozási tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik 
meg, az Intézmény által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez 
szükséges mértékben. 
 

II. AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ MEGNEVEZÉSE, FELADATAI 
 
Az Intézmény, mint közfeladatot ellátó szerv a GDPR alapján adatvédelmi tisztviselő 
kijelölésére köteles. 
 
Az adatvédelmi tisztviselő feladatainak ellátása során a tevékenységéhez szükséges 
terjedelemben az Intézményben kezelt valamennyi személyes és különleges adatba 
betekinthet. Az adatvédelmi tisztviselőt feladatai teljesítésével kapcsolatban titoktartási 
kötelezettség vagy az adatok bizalmas kezelésére vonatkozó kötelezettség köti. 
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Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége az alábbi: 
dr. Borsfai Balázs (BORSFAI Ügyvédi Iroda) 
SZÉKHELY: 9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 15. fsz. 3. 
TELEFON: 06/96 259 609 
E-MAIL: borsfai.balazs@borsfai.eu 
WEBOLDAL: www.borsfai.eu 
 
Az adatvédelmi tisztviselő az adatbiztonság megerősítését, az érintettek jogérvényesítésének 
elősegítését célzó tevékenységi körében a következő teendőket látja az Intézményben: 
 
a) tájékoztat és szakmai tanácsot ad az Intézmény adatkezelést végző alkalmazottai részére a 
GDPR, valamint az egyéb adatvédelmi jogszabályokból fakadó kötelezettségeikkel 
kapcsolatban; 
b) ellenőrzi a GDPR-nak, valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb rendelkezéseknek, való 
megfelelést az Intézményben; 
c) elkészíti az iratkezelés és az adatvédelem belső intézményi szabályzatainak 
szövegtervezetét, lefolytatja az ezzel kapcsolatos egyeztetéseket (véleményezés), szükség 
esetén e szabályzatok – vagy más kapcsolódó tárgykörű szabályozók – módosítására tesz 
javaslatot; 
d) ellátja az adatvédelmi incidensekkel kapcsolatos gyakorlati és adminisztratív teendőket a 
Szabályzatban foglaltak alapján; 
e) elkészíti és folyamatosan aktualizálja az előzetes tájékoztatás szövegét; 
f) az Intézményben folyó adatkezelésről szóló helyzetelemzést készít adatlista formájában 
(adattérkép); 
g) adatvédelmi kockázatelemzéseket készít; 
h) közreműködik az érintetti jogok gyakorlásában a Szabályzatban foglaltak alapján; 
i) vezeti az adatvédelmi nyilvántartást; 
j) együttműködik a felügyeleti hatósággal; 
k) az adatkezeléssel összefüggő ügyekben kapcsolattartó pontként szolgál a felügyeleti 
hatóság felé, valamint adott esetben bármely egyéb kérdésben konzultációt folytat vele; 
l) az adatvédelmemmel és az infokommunikációs joggal kapcsolatos ismereteit folyamatosan 
bővíti, részt vesz az ezirányú továbbképzéseken. 
 
 

III. AZ ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE 
 

(1) Az Intézmény az általa önkéntes hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok körében 
megbízott külső adatfeldolgozót vesz igénybe az alábbi tevékenységek végzése céljából: 
 
CÉGNÉV: MediaArt Online Megoldások Kft. 
SZÉKHELY: 9022 Győr, Szent István út 16/a. fsz.2. 
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 08-09-022007 
ADÓSZÁM: 23395383-2-08 
KÉPVISELŐ NEVE: Kovács László 
E-MAIL: info@mediaart.hu 
WEBOLDAL: www.mediaart.hu 
TEVÉKENYSÉG: Egyedi weboldal üzemeltetés 

mailto:info@mediaart.hu


4 
 

 
CÉGNÉV: Solymár Rita Katalin 
SZÉKHELY: 9082 Nyúl, Héma u. 50. 
NYILV.T.SZ. 43884698 
ADÓSZÁM: 67176728-1-28 
KÉPVISELŐ NEVE: Solymár Rita Katalin 
E-MAIL: rita.solymar@audischule.hu 
TEVÉKENYSÉG: Marketing 
 
CÉGNÉV: Audi Hungaria Iskola Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány 
SZÉKHELY: 9026 Győr, Bácsai út 55. 
ADÓSZÁM: 18619782-2-08 

KÉPVISELŐ NEVE: Havassy Tünde, kuratórium elnöke 
E-MAIL: kozalapitvany@audischule.hu 
WEBOLDAL: www.ahim.hu 
TEVÉKENYSÉG: Intézmény fenntartás és működtetés 
 
CÉGNÉV: BORSFAI Ügyvédi Iroda 
SZÉKHELY: 9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 15. fsz. 3. 
ADÓSZÁM: 18747595-2-08 
KÉPVISELŐ NEVE: Dr. Borsfai Balázs 
E-MAIL: borsfai.balazs@borsfai.eu 
WEBOLDAL: www.borsfai.eu 
TEVÉKENYSÉG: Jogi tanácsadás és képviselet 
 
CÉGNÉV: Laczkó Ügyvédi Iroda 
SZÉKHELY: 1016 Budapest, Naphegy u. 41. II/9. 
ADÓSZÁM: 18512977-2-41 
KÉPVISELŐ NEVE: Dr. Laczkó Katalin 
E-MAIL: LACZKO.KATALIN@LKDR.HU 

TEVÉKENYSÉG: Közbeszerzés lebonyolítása 
 
CÉGNÉV: ORGWARE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
SZÉKHELY: 1149 Budapest, Angol u. 32. 
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-062418 
ADÓSZÁM: 10244830-2-42 
KÉPVISELŐ NEVE: Králik György 
E-MAIL: support@orgware.hu 
WEBOLDAL: www.orgware.hu 
TEVÉKENYSÉG: Humánügyviteli szoftver biztosítása, ügyfélkapcsolati távsegítség 
nyújtása 
 
CÉGNÉV: Risk Könyvvizsgáló, Pénzügyi és Számviteli Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 
SZÉKHELY: 9024 Győr, Bartók Béla út 19. fszt. 1. 
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 08-09-002603 
ADÓSZÁM: 10665473-2-08 
KÉPVISELŐ NEVE: Szalánczi Dóra 

mailto:rita.solymar@audischule.hu
mailto:kozalapitvany@audischule.hu
mailto:borsfai.balazs@borsfai.eu
mailto:LACZKO.KATALIN@LKDR.HU
mailto:support@orgware.hu
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E-MAIL: dora@risk-konyveles.hu 

WEBOLDAL: www.risk-konyveles.hu 
TEVÉKENYSÉG: Könyvvizsgálati tevékenység 
 
CÉGNÉV: Kulcs-Soft Nyrt. 
SZÉKHELY: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.  
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-10-045531 
ADÓSZÁM: 13812203-2-41 
KÉPVISELŐ NEVE: Szabó Ervin 
E-MAIL: info@kulcs-soft.hu 
WEBOLDAL: www.kulcs-soft.hu 
TEVÉKENYSÉG: Vállalati könyvelő csomag biztosítása, ügyfélkapcsolati távsegítség 
nyújtása 
 
CÉGNÉV: Audi Hungaria Zrt. 
SZÉKHELY: 9027 Győr, Audi Hungaria út 1. 
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 08-10-001840 
ADÓSZÁM: 23391475-2-08 
KÉPVISELŐ NEVE: Dr. Herberger Mónika 
E-MAIL: ah@audi.hu 
WEBOLDAL: www.audi.hu 
TEVÉKENYSÉG: Egészségmenedzsment 
 
CÉGNÉV: E-Szoft Team Kft. 
SZÉKHELY: 4964 Fülesd, Fő út 25. 

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 15-09-082361 

ADÓSZÁM: 25082410-2-15 
KÉPVISELŐ NEVE: Pisák Szabolcs 
E-MAIL: pisakszabi@gmail.com 
WEBOLDAL: - 
TEVÉKENYSÉG: Könyvelő, számlázó csomag biztosítása 
 
CÉGNÉV: E-szoftverfejlesztő Informatikai Kft. 
SZÉKHELY: 4964 Fülesd, Fő út 25. 
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 15-09-076003 
ADÓSZÁM: 13913342-2-15 
KÉPVISELŐ NEVE: Csizmazia Tibor  
E-MAIL: csiz@e-szoftverfejleszto.hu 
WEBOLDAL: - 
TEVÉKENYSÉG: Számítógépes programozás 
 
CÉGNÉV: AEGON Magyarország Zrt. 
SZÉKHELY: 1091 Budapest, Üllői út 1. 
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-10-041365 
ADÓSZÁM: 10389395-4-44 
KÉPVISELŐ NEVE: Kerepesi Károly 
E-MAIL: ugyfelszolg@aegon.hu 

mailto:dora@risk-konyveles.hu
mailto:info@kulcs-soft.hu
mailto:ah@audi.hu
mailto:pisakszabi@gmail.com
mailto:csiz@e-szoftverfejleszto.hu
mailto:ugyfelszolg@aegon.hu
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WEBOLDAL: www.aegon.hu 
TEVÉKENYSÉG: Biztosítás 
 
CÉGNÉV: Generali Biztosító Zrt. 
SZÉKHELY: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. 
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-10-041305 
ADÓSZÁM: 10308024-4-44 
KÉPVISELŐ NEVE: Ilics László és Horváth Gergely igazgatósági tagok 
E-MAIL: generali.hu@generali.com 
WEBOLDAL: www.generali.hu 
TEVÉKENYSÉG: Biztosítás 
 
CÉGNÉV: Hungária Med-M Kft. 
SZÉKHELY: 1132 Budapest, Csanády utca 6. B. ép. V. em. 2. 
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-688789 
ADÓSZÁM: 12489477-2-41 
KÉPVISELŐ NEVE: dr. Magyar Judit Katalin 
E-MAIL: hungariamed@hungariamed.hu 
WEBOLDAL: www.hungariamed.hu 
TEVÉKENYSÉG: Szakorvosi járóbeteg-ellátás, üzemorvosi ellátás 
 
CÉGNÉV: DMS One Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. 
SZÉKHELY: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-10-046112 
ADÓSZÁM: 13927606-2-43 
KÉPVISELŐ NEVE: Négyes János, cégvezető 
KÉPVISELŐ NEVE: Puskás Zsolt, vezérigazgató 
E-MAIL: info@dmsone.hu 
WEBOLDAL: www.dmsone.hu 
TEVÉKENYSÉG: Szoftverkiadás 
 
CÉGNÉV: eKRÉTA Informatikai Zrt. 
SZÉKHELY: 1111 Budapest, Budafoki út 59. 
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-10-140310 
ADÓSZÁM: 25707144-2-43 
KÉPVISELŐ NEVE: dr. Szabó Balázs, vezérigazgató 
E-MAIL: info@ekreta.hu 
WEBOLDAL: www.ekreta.hu 
TEVÉKENYSÉG: Szoftverkiadás 
 
CÉGNÉV: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr 
SZÉKHELY: 9026 Győr, Kálóczy tér 9-11. 
KÉPVISELŐ NEVE: Panker Mihály igzagató 
TEVÉKENYSÉG: iskola-egészségügyi feladatok ellátása 
 
 
 

mailto:generali.hu@generali.com
mailto:hungariamed@hungariamed.hu
mailto:info@dmsone.hu
mailto:info@ekreta.hu
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IV. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK 

 
1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) 
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy 
közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, 
online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, 
kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 
 
2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, 
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, 
betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő 
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve 
megsemmisítés; 
 
3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük 
korlátozása céljából; 
 
4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, 
amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos 
személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági 
helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, 
megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó 
jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják; 
 
5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében 
további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes 
adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további 
információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, 
hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem 
lehet kapcsolni; 
 
 6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált 
vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott 
ismérvek alapján hozzáférhető; 
 
7. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy 
másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami 
jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös 
szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 
 
8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 
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9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik 
fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a 
tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek 
címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az 
adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak; 
 
10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval 
vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt 
a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; 
 
11. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő 
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a 
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt 
érintő személyes adatok kezeléséhez; 
 
12. „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; 
 
13. „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, 
függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató 
személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is. 
 

V. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA 
 

1. Az adatkezelés jogszerűsége 
 
(1)   A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább 
az alábbiak egyike teljesül: 
 

a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból 
történő kezeléséhez; 
 
b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik 
fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések 
megtételéhez szükséges; 
 
c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 
 
d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú 
érdekeinek védelme miatt szükséges; 
 
e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; 
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f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 
szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan 
érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik 
szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. 

 
Az első albekezdés f) pontja nem alkalmazható a közhatalmi szervek által feladataik ellátása 
során végzett adatkezelésre. 
 

1.1. Az érintett hozzájárulása 
 

(1) A személyes adatok kezelésének jogszerűségének az érintett hozzájárulásán kell 
alapulnia, vagy valamely egyéb jogszerű, jogszabály által megállapított alappal kell 
rendelkeznie. 
 

(2) Az érintett hozzájárulása alapján történő adatkezelés esetén az érintett a személyes 
adatainak kezeléséhez való hozzájárulását a következő formában adhatja meg: 

a) írásban, személyes adatkezeléshez hozzájárulást adó nyilatkozati formában. 
b) vagy bármely egyéb olyan nyilatkozatként vagy cselekedetként, amely az adott 
összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett 
kezeléséhez egyértelműen jelzi. 

 
(3) A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül 

hozzájárulásnak. 
 

(4) A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési 
tevékenységre kiterjed. 

 

(5) Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes 
adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni. Ha az érintett hozzájárulását 
elektronikus felkérést követően adja meg, a felkérésnek egyértelműnek és tömörnek 
kell lennie, és az nem gátolhatja szükségtelenül azon szolgáltatás igénybevételét, 
amely vonatkozásában a hozzájárulást kérik. 

 

(6) Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás 
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 
jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A 
hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint 
annak megadását. 
 

1.2.  Szerződés teljesítése 
 

(1) Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, 
amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az 
érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. 
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(2) A szerződés teljesítéséhez nem szükséges személyes adatok kezeléséhez való érintetti 
hozzájárulás nem lehet feltétele a szerződéskötésnek. 

 
1.3. Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, vagy az érintett, 

illetve más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme 
 

(1) Az adatkezelés jogalapját jogi kötelezettség teljesítése esetén törvény határozza meg, 
így az érintett hozzájárulása az személyes adatainak kezeléséhez nem szükséges. 
 

(2) Az adatkezelő köteles tájékoztatni az érintettet az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 
időtartamáról az adatkezelő személyéről, továbbá a jogairól, a jogorvoslati 
lehetőségekről. 
 

(3) Az adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése címén az érintett hozzájárulásának 
visszavonását követően jogosult kezelni azon adatkört, amely valamely rá vonatkozó 
jogi kötelezettség teljesítése végett szükséges. 

 
1.4. Közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása, az adatkezelő vagy egy 
harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése 

 
(1) Az adatkezelő – ideértve azt az adatkezelőt is, akivel a személyes adatokat közölhetik 

– vagy valamely harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre, 
feltéve hogy az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek 
elsőbbséget, figyelembe véve az adatkezelővel való kapcsolata alapján az érintett 
észszerű elvárásait. Az ilyen jogos érdekről lehet szó például olyankor, amikor releváns 
és megfelelő kapcsolat áll fenn az érintett és az adatkezelő között, például olyan 
esetekben, amikor az érintett az adatkezelő ügyfele vagy annak alkalmazásában áll. 
 

(2) A jogos érdek fennállásának megállapításához mindenképpen körültekintően meg kell 
vizsgálni többek között azt, hogy az érintett a személyes adatok gyűjtésének 
időpontjában és azzal összefüggésben számíthat-e észszerűen arra, hogy 
adatkezelésre az adott célból kerülhet sor. 
 

(3) Az érintett érdekei és alapvető jogai elsőbbséget élvezhetnek az adatkezelő érdekével 
szemben, ha a személyes adatokat olyan körülmények között kezelik, amelyek 
közepette az érintettek nem számítanak további adatkezelésre. 

 
VI. AZ ÉRINTETT SZEMÉLY ADATAINAK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI 

 
1. Az érintett személy jogairól röviden a következő tájékoztatást adja az Intézmény: 
 
Az érintettnek joga van: 

a) a tájékoztatáshoz az adatkezelés megkezdése előtt, 
b) 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, 
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c) adatainak helyesbítését, törlését kérni, értesítést kapni az adatkezelőtől ennek 
megtörténtéről, 
d) az adatkezelés korlátozását kérni, értesítést kapni az adatkezelőtől ennek 

megtörténtéről, 

e) az adathordozhatósághoz, 
f) tiltakozáshoz, ha személyes adatait közérdekű célból, vagy az adatkezelő jogos 
érdekére hivatkozással kezelik. 
g) mentesüljön az automatikus döntéshozatal alól, beleértve a profilalkotást, 
h) a felügyeleti hatóságnál való panasztételhez. Panasztételhez való jogát az érintett 
az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság, cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Telefon: +36 
(1) 391-1400; Fax:+36(1)391-1410, www:http://www.naih.hu, e-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu, 
i) felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz, 
j) Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági 
jogorvoslathoz, 
k) Az adatvédelmi incidensről való tájékoztatáshoz. 
 

2. Az érintetti jogokról nyújtott részletes tájékoztatás 
 
Tájékoztatáshoz való jog 
 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy adatainak kezelésére irányuló tevékenység megkezdését 
megelőzően tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő információkról. 
 

(2) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik: 
 

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

b. az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen; 
c. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja; 
d. a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló adatkezelés esetén, az 

adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei; 
e. adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van 

ilyen; 
f. adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a a Bizottság 
megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 
47. cikkben vagy a Rendelet 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. 

 
(3) Az (1) bekezdésben 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: 
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a. a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen 

időtartam meghatározásának szempontjairól; 
b. 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; 

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

d. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról; 
e. 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; 

f. 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. 

 
(4) Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő az érintett 

rendelkezésére bocsátja a következő információkat: 
 

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

b. az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen; 
c. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés 

jogalapja; 
d. az érintett személyes adatok kategóriái; 
e. a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen; 
f. adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik országbeli 

címzett vagy valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a 
személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy 
annak hiánya, vagy a 46. cikkben, a Rendelet 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. 
 

(5) Az (1) bekezdésben említett információk mellett az adatkezelő az érintett 
rendelkezésére bocsátja az érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés 
biztosításához szükséges következő kiegészítő információkat: 
 

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

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

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

e. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 
f. a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan 

hozzáférhető forrásokból származnak-e; és 
g. 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. 

 
(6) 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) bekezdésben említett minden releváns 
kiegészítő információról. 
 

(7) Az (1)–(3) bekezdést nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben: 
 

a. az érintett már rendelkezik az információkkal; 
b. 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 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; 

c. 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 

d. a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai 
titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási 
kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia. 

 
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 
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folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő 
információkhoz hozzáférést kapjon: 
 

a. az adatkezelés céljai; 
b. az érintett személyes adatok kategóriái; 
c. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a 

személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a 
harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 

d. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha 
ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 

e. 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; 

f. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 
g. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden 

elérhető információ; 
h. 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 szervezet részére 

történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a 
továbbításra vonatkozóan a 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. 

 
Az érintett helyesbítéshez és törléshez való joga 
 
A helyesbítéshez való jog 
 

(1) 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. 

 
 
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 
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érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az 
alábbi indokok valamelyike fennáll: 

 
a. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat 

gyűjtötték vagy más módon kezelték; 
b. az érintett visszavonja a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja 

(hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez) vagy a rendelet 9. cikk (2) 
bekezdésének a) pontja értelmében (kifejezett hozzájárulás adása) az 
adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más 
jogalapja; 

c. az érintett a rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján (tiltakozáshoz való jog) 
tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 
adatkezelésre, vagy az érintett a rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján 
(üzletszerzés érdekében történő személyes adatkezelés elleni tiltakozás) 
tiltakozik az adatkezelés ellen; 

d. a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 
e. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami 

jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 
f. a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 
 

(2) Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az érintett kérelmére 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. 

 
(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges: 

 
a. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása 

céljából; 
b. 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; 

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

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

e. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 
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Az adatkezelés korlátozásához való jog 
 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az 
alábbiak valamelyike teljesül: 
 

a. 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; 

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

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

d. 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) bekezdés 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) bekezdés alapján korlátozták az 
adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 

 
A személyes adatok helyesbítéséhez, vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához 
kapcsolódó értesítési kötelezettség 
 

(1) Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy 
adatkezeléskorlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, 
ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. 

 
(2) Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. 

 

 
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: 
 

a. az adatkezelés a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (érintett 
hozzájárulása a személyes adatok kezeléséhez) vagy a rendelet 9. cikk (2) 
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bekezdésének a) pontja (érintett kifejezett hozzájárulása az adatkezeléshez) 
szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti 
szerződésen alapul; és 

b. az adatkezelés automatizált módon történik. 
 

(2) Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az 
érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes 
adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. 
 

(3) Az e cikk (1) bekezdésében említett 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) bekezdésben említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és 
szabadságait. 
 

 
A tiltakozáshoz való jog 
 

1) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 
tiltakozzon személyes adatainak a közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány 
gyakorlásának keretében megvalósuló adatkezelése, illetve az adatkezelő, vagy 
harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen (a 
rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló adatkezelés) 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) bekezdésben 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. 
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(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. 

 
 
Az automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga 
 

(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. 

 
2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés: 

 
a. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése 

érdekében szükséges; 
b. 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 

c. az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. 
 

(3) A (2) bekezdés 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) bekezdésben 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. 

 

(5) Az Intézménynél automatizált adatkezelésen alapuló döntés nincsen. 
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Az érintett panasztételhez és jogorvoslathoz való joga 
 

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 
 

(1) Az érintett a Rendelet 77. cikke alapján jogosult arra, hogy panaszt tegyen a 
felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes 
adatok kezelése megsérti e rendeletet. 

 
(2) Panasztételhez való jogát az érintett az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság cím: 1055 Budapest, Falk 

Miksa utca 9-11., Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, honlap: www: 

http://www.naih.hu, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

(3) 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 ügyfél jogosult bírósági 
jogorvoslattal élni. 

 
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 az illetékes felügyeleti 
hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az 
érintettet a Rendelet 77. cikke 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. 
 

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, 77. cikk szerinti jog – 
sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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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. 

 

Korlátozások 
 

(1) 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 
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: 
 

a. nemzetbiztonság;  
b. honvédelem;  
c. közbiztonság;  
d. bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás 

lefolytatása, illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a 
közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek 
megelőzését;  

e. 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; 

f. a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme; 
g. a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése, 

kivizsgálása, felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása; 
h. az a)–e) és a g) pontban említett esetekben – akár alkalmanként – a közhatalmi 

feladatok ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási 
tevékenység; 

i. az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme; 
j. polgári jogi követelések érvényesítése. 

 
(2) Az (1) bekezdésben említett jogalkotási intézkedések adott esetben részletes 

rendelkezéseket tartalmaznak legalább: 
 

a. az adatkezelés céljaira vagy az adatkezelés kategóriáira, 
b. a személyes adatok kategóriáira, 
c. a bevezetett korlátozások hatályára, 
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d. a visszaélésre, illetve a jogosulatlan hozzáférésre vagy továbbítás 
megakadályozását célzó garanciákra, 

e. az adatkezelő meghatározására vagy az adatkezelők kategóriáinak 
meghatározására, 

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

g. az érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatokra, és  
h. az érintettek arra vonatkozó jogára, hogy tájékoztatást kapjanak a 

korlátozásról, kivéve, ha ez hátrányosan befolyásolhatja a korlátozás célját. 
 
Az adatvédelmi incidensről történő tájékoztatás 
 

(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) bekezdésben említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és 
közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább 
a az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó 
nevét és elérhetőségeit, az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető 
következményeket, az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy 
tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő 
esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket. 
 

(3) Az érintettet nem kell az (1) bekezdésben említettek szerint tájékoztatni, ha a 
következő feltételek bármelyike teljesül: 

 
a. 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; 

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

c. 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) bekezdésben említett feltételek valamelyikének 
teljesülését. 
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VII. AZ ÉRINTETT KÉRELME ESETÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS 

 
(1) Az Intézmény elősegíti az érintett jogainak gyakorlását, az érintett jelen adatkezelési 

tájékoztatóban is rögzített jogainak gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem 
tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani. 

 
(2) Az Intézmény indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem 

beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem 
nyomán hozott intézkedésekről. 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 Intézmény 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 a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 
 

(5) Az Intézmény díjmentesen biztosítja az érintett számára a következő tájékoztatást és 
intézkedést: visszajelzés a személyes adatok kezeléséről, hozzáférés a kezelt 
adatokhoz, adatok helyesbítése, kiegészítése, törlése, adatkezelés korlátozása, 
adathordozhatóság, tiltakozás az adatkezelés ellen, az adatvédelmi incidensről való 
tájékoztatás. 
 

(6) 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: 
5000.- Ft összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő 
intézkedést. 

 
(7) A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az 

adatkezelőt terheli. 
 

(8) A Rendelet 11. cikkének sérelme nélkül, ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei 
vannak a Rendelet 15–21. cikk szerinti kérelmet benyújtó természetes személy 
kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez 
szükséges információk nyújtását kérheti. 
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VIII. ADATVÉDELMI INCIDENS (PERSONAL DATA BREACH) ESETÉN ALKALMAZANDÓ 
ELJÁRÁS 

 
(1) Adatvédelmi incidens a Rendelet értelmében 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. 
 

(2) Adatvédelmi incidensnek minősül a személyes adatokat tartalmazó eszköz (laptop, 
mobiltelefon) elvesztése, vagy ellopása, illetve az is annak minősül, ha az adatkezelő 
által titkosított állomány visszafejtésére szolgáló kód elvesztése, hozzáférhetetlenné 
válása, ransomware (zsarolóvírus) általi fertőzés, amely a váltságdíj megfizetéséig 
hozzáférhetetlenné teszi az adatkezelő által kezelt adatokat, az informatikai rendszer 
megtámadása, tévesen elküldött személyes adatokat tartalmazó e-mail, címlista 
nyilvánosságra hozatala stb. 

 

(3) Az adatvédelmi incidens észlelése esetén az Intézmény képviselője haladéktalanul 
vizsgálatot folytat le az adatvédelmi incidens azonosítása és lehetséges 
következményeinek megállapítása céljából. A károk elhárítása érdekében a szükséges 
intézkedéseket meg kell tenni. 

 

(4) Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 
72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni 
köteles az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az adatvédelmi incidens 
valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és 
szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell 
hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is. 

 

(5) Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően 
indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek. 

 

(6) Az (4) bekezdésben említett bejelentésben legalább: 
 

a. ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az 
érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel 
érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát; 

b. közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb 
kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; 

c. ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető 
következményeket; 

d. ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy 
tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből 
eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket. 
 

(7) Ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok további 
indokolatlan késedelem nélkül később részletekben is közölhetők. 
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(8) Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi 
incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett 
intézkedéseket. E nyilvántartás lehetővé teszi, hogy a felügyeleti hatóság ellenőrizze 
a Rendelet 33. cikkében foglalt követelményeknek való megfelelést. 

 

IX. AZ ADATBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 
 
(1) Az Intézmény személyes adatot csak a jelen szabályzatban rögzített 
tevékenységekkel összhangban, az adatkezelés célja szerint kezelhet. 
 
(2) Az Intézmény az adatok biztonságáról gondoskodik, e körben kötelezettséget vállal 
arra, hogy megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek 
elengedhetetlenül szükségesek az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályok, adat- és 
titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához, illetőleg kialakítja a fentiekben 
meghatározott jogszabályok érvényesüléséhez szükséges eljárási szabályokat. 
 
(3) Az Intézmény az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan 
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy 
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az 
alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 
 
(4) Az Intézmény által az adatbiztonság érdekében végrehajtandó technikai és 
szervezési intézkedéseket az Intézmény adatvédelmi szabályzata rögzíti. 
 

(5) Az Intézmény az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor 
és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére, több lehetséges 
adatkezelési megoldás esetén a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosító 
megoldást választja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene. 

 
 

X.  AZ ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 
 
Az adatfeldolgozással kapcsolatos általános szabályok 
 
(1) Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és 
kötelezettségeit törvény, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények 
keretei között az adatkezelő határozza meg. 
 
(2) Az Intézmény deklarálja, hogy az adatfeldolgozó tevékenysége során az 
adatkezelésre vonatkozó érdemi döntés meghozatalára kompetenciával nem 
rendelkezik, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő 
rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, 
továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és 
megőrizni. 
 
(3) Az adatfeldolgozó részére az adatkezelési műveletek tárgyában adott utasítások 
jogszerűségéért az Intézmény felel.  
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(4) Az Intézmény kötelezettsége az érintettek számára az adatfeldolgozó személyéről, 
az adatfeldolgozás helyéről való tájékoztatás megadása. 
 
(5) Az Intézmény az adatfeldolgozónak további adatfeldolgozó igénybevételére 
felhatalmazást nem ad. 
 
(6) Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. Az 
adatfeldolgozással nem bízható meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó 
személyes adatokat felhasználó üzleti tevékenységben érdekelt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 
 

 
B) KÜLÖNÖS RÉSZ 

 
Az adatkezelési tájékoztató különös része tartalmazza az Intézmény működése során 
felmerülő adatkezelésekkel kapcsolatos tájékoztatókat, amelyek az alábbiak: 
 

I. Intézmény munkaviszonnyal kapcsolatban folytatott adatkezelési tevékenységei 
II. Intézmény tanulói/felnőttképzési jogviszonnyal kapcsolatban folytatott adatkezelési 

tevékenységei 
III. Az elektronikus megfigyelőrendszerrel kapcsolatos adatkezelés 
IV. Szerződéses kapcsolatban állók tekintetében adatkezelés 
V. A belépés során végzett testhőmérséklet mérés során felmerülő adatkezelés (adott 

esetben) 
 
 

I. A INTÉZMÉNY MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATBAN FOLYTATOTT ADATKEZELÉSI 
TEVÉKENYSÉGEI 
 

1. A Munkaviszony létesítését megelőzően folytatott adatkezelés 
 
A munkaviszony létesítése előtt megvalósuló adatkezelés az azt megelőző pályáztatási 
eljárással, valamint a munkakörre való alkalmasság vizsgálatával összefüggésben valósul 
meg. 
 
1.1. A munkavállalók felvételére irányuló pályáztatási eljárás során folytatott adatkezelés 

 
(1) A munkavállalók felvételére irányuló pályáztatási eljárás során folytatott adatkezelés 

jogalapja a pályázó azon egyértelmű cselekedete, hogy önéletrajzát az Intézményhez 
beküldte, ami a személyes adatainak tervezett kezelését – munkavállalási célból és 
szándékból – egyértelműen jelzi, vagy az érintett hozzájárulása. 
 

(2) Az adatkezelési célok: pályázat elbírálása, munkaszerződés kötése. 
 

(3) Az adatkezeléssel érintett adatok: név, lakcím, születési hely, idő, végzettség, szakmai 
képzettség, telefonszám, e-mail cím, képmás. 
 

(4) Az adatkezeléssel érintett személyek kategóriái: az álláspályázatra jelentkező 

személyek. 

(5) Személyes adatok címzettjei: a munkáltatói jogkör gyakorlója, a gazdasági vezető, az 

intézményegység-vezetők, ügyviteli asszisztens és személyi asszisztens. 

 

(6) Az adatkezelés időtartama: a munkavállaló kiválasztását követően a ki nem választott 

jelentkezők tekintetében a kiválasztást követő 3 hónap. Az Intézmény az 

álláshirdetéseiben külön feltünteti, hogy a pályázó az önéletrajza megküldésével 

hozzájárul az abban foglalt személyes adatai kezeléséhez, és tudomással bír arról, hogy 

amennyiben nem nyer felvételt, úgy önéletrajzát az Intézmény – későbbi 
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munkaerőigénye kielégítése céljából, jogi érdekből – 3 hónapig tárolja, 3 hónap 

elteltével törli. Amennyiben a pályázó nem kívánja az önéletrajza további őrzését, úgy 

a pályázat során erre vonatkozó nyilatkozatával kizárhatja a későbbi adatkezelést. Ez 

esetben az Intézmény a nyilatkozatott tett pályázó önéletrajzát törli, illetve 

megsemmisíti. Amennyiben az Intézményhez nem várt önéletrajz érkezik be akár e-

mail útján, akár postai úton, az Intézmény a levelet automatikusan törli illetve 

megsemmisíti. 

 

(7) Fennáll a törlési kötelezettség abban az esetben is, ha az érintett még a jelentkezés 
során meggondolja magát, visszavonja pályázatát. A jelentkezőt tájékoztatni kell a 
kiválasztás tárgyában hozott döntés eredményéről. 

 
1.2. Munkakörre való alkalmassági vizsgálat során végzett adatkezelés 

 
(1) Az Mt. 10. § (1) bekezdése alapján a munkavállalókkal szemben kizárólag két típusú 

alkalmassági vizsgálat alkalmazható: olyan alkalmassági vizsgálatok, amelyeket 
munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, másrészt olyan vizsgálatok, amelyeket nem 
ír ugyan elő munkaviszonyra vonatkozó szabály, de amelyre a munkaviszonyra 
vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése 
érdekében szükség van. 
 

(2) Az alkalmassági vizsgálat mindkét esetkörében 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 a jogszabály címéről és a pontos jogszabályhelyről is. 
 

(3) Az adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdeke és a jogszabályi előírás. 
 

(4) Az adatkezelés célja: munkakör betöltésére való alkalmasság megállapítása, 
munkaviszony létesítése. 
 

(5) A személyes adatok kezelésére jogosult személyek a vizsgálati eredmény tekintetében 
a vizsgálatot végző szakember és a vizsgált személy. 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. 
 

(6) Az alkalmassági vizsgálattal kapcsolatos személyes adatok kezelésének időtartama: a 
munkaviszony megszűnését követő 3 év, iratőrzés a hatályos jogszabályokban foglaltak 
szerinti ideig. 
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2. A munkaviszony fennállása alatt folytatott adatkezelés 
 
2.1. Munkaügyi nyilvántartás keretében folytatott adatkezelés 
 

(1) Az Intézmény a munkaügyi nyilvántartásban kezelt, alábbiakban megnevezett 
munkavállalói személyes adatokat a munkáltató jogos érdeke, jogi kötelezettség 
teljesítése, szerződés teljesítése alapján kezeli. Az Intézmény az adatkezelési 
tevékenység megkezdését megelőzően tájékoztatja a munkavállalót az adatkezelés 
jogalapjáról és céljáról. 

 
(2) Az Intézmény által a munkaügyi nyilvántartásban kezelt személyes adatok köre: 

 

A) Nem pedagógus munkakörben dolgozó munkavállalók/ polgári jogi 
jogviszonyban állók esetén: 
• név 
• születési hely és idő 
• anyja neve 
• lakcím, ideiglenes lakcím, postai cím, 

• elérhetőségi adatok, telefonszám, e-mail cím, 

• TAJ szám, adóazonosító jel, személyi igazolvány szám, regisztrációs kártya 
száma , 

• végzettség, szakképzettséggel kapcsolatos adatok, 
• előző munkahelyi adatok, 
• munkabér/ megbízási díj összege, munkabér-előleg 
• bankszámlaszám, 
• letiltások, levonások címei, ill. bankszámlaszámai, 
• Szép-kártyához kapcsolódó bankszámlaszámok, 
• gyermekek, eltartottak és azok TAJ száma, adóazonosító jele, 

lakcímkártya , 
• házastárs személyes adatai (név, anyja neve, születési hely, idő, lakcím, 

TAJ szám) 
• értesítendő legközelebbi hozzátartozó. 

 
B) Pedagógusok és óraadó tanárok esetén: 

• név 

• születési hely és idő 

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

• lakcím, ideiglenes lakcím, postai cím, tartózkodási hely, 

• elérhetőségi adatok, telefonszám, e-mail cím, 

• TAJ szám, adóazonosító jel, személyi igazolvány szám, regisztrációs kártya 
száma , 

• végzettség, szakképzettséggel kapcsolatos adatok, 
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• előző munkahelyi adatok, 

• munkabér/ megbízási díj összege, munkabér-előleg 

• bankszámlaszám, 

• letiltások, levonások címei, ill. bankszámlaszámai, 

• Szép-kártyához kapcsolódó bankszámlaszámok, 

• gyermekek, eltartottak és azok TAJ száma, adóazonosító jele, 
lakcímkártya , 

• házastárs személyes adatai (név, anyja neve, születési hely, idő, lakcím, 
TAJ szám) 

• értesítendő legközelebbi hozzátartozó, 

• oktatási azonosító száma, pedagógus igazolvány száma,  

• jogviszony időtartama és heti munkaidejének mértéke, 

• bűntetlen előéletre vonatkozó adatok. 
 

(3) Az adatkezeléssel érintett személyek köre: az Intézmény munkavállalói és a 
Németországból delegált pedagógus munkakört betöltő foglalkoztatottak 
(továbbiakban: munkavállalók). 

 
(4) A fentiekben rögzített személyes adatok címzettjei: a munkáltatói jogkör gyakorlója, az 

Intézmény személyügyi tevékenységet, könyvviteli, bérszámfejtői feladatot ellátó 
munkavállalói, adatfeldolgozói. 
 

(5) Az adatkezelés célja: munkaviszonyból eredő kötelezettségek teljesítése, (bérfizetés), 
munkaviszonyból eredő jogok gyakorlása. Munkaviszony létrehozása, fenntartása, 
illetve megszüntetése. 
 

(6) Az adatkezelés időtartama:  
 

a) jogszabályi kötelezettségként meghatározott adatkezelés esetén a 
vonatkozó jogszabályban meghatározott időtartam, 

 
b) hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett hozzájárulásának 

megadásától kezdődően a jogviszony megszűnését követő 5 év. 
Amennyiben a jogszabály ettől eltérő időtartamot határoz meg, úgy e 
jogszabályban meghatározott időtartam 

 
Lásd. mellékelt adatkataszter szerint (a fent rögzített adatok közül egyeseket a 
munkaviszony megszűnését követő 5 év, iratőrzés a hatályos jogszabályokban foglaltak 
szerinti ideig, valamint a munkavállaló öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő 5 
évig). 

 
 
2.2. A munkavállaló munkaviszonnyal összefüggő magatartásának ellenőrzése 
 
(1) A munkáltató a munkavállalót csak a munkaviszonnyal összefüggő magatartása 

körében ellenőrizheti. Az ellenőrzés és az annak során alkalmazott eszközök, 
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módszerek nem járhatnak az emberi méltóság megsértésével. A munkavállaló 
magánélete nem ellenőrizhető. 
 

(2) A munkáltató előzetesen tájékoztatja a munkavállalót azoknak a technikai 
eszközöknek az alkalmazásáról, amelyek a munkavállaló ellenőrzésére szolgálnak. 
 

2.2.1. Az Intézmény által a munkavállaló rendelkezésére bocsátott e-mail fiók 
használatával kapcsolatos adatkezelés 
 
(1) Az Intézmény e-mail fiókot bocsát a munkavállalók rendelkezésére annak érdekében, 

hogy a munkavállalók ezen keresztül tartsák egymással a kapcsolatot, vagy az 
Intézmény képviseletében levelezzenek a szülőkkel, ügyfelekkel, más személyekkel, 
szervezetekkel. 
 

(2) Az Intézmény munkavállalói számára a fentiekben körülírt e-mail fiók magáncélra 
történő használata nem engedélyezett. A munkáltató vezetője, vagy az általa kijelölt 
intézményegység vezetője jogosult hat havonta ellenőrizni a munkavállalók céges e-
mail fiókjának tartalmát és a munkavállalók által folytatott levelezést. 
 

(3) A munkáltatónak az email fiók használatának ellenőrzése előtt közölnie kell a 
munkavállalókkal, hogy milyen érdeke miatt kerül sor a munkáltatói intézkedésre. 
 

(4) A munkáltatónak a fokozatosság elvére figyelemmel lépcsőzetes ellenőrzési rendszert 
kell kidolgoznia, amelyben megfelelően érvényesülhet a személyes adatok védelme, 
illetve hogy az ellenőrzés minél kisebb mértékben érintse a munkavállalók 
magánszféráját. 
 

(5) Az e-mail fiók használatának ellenőrzése esetén főszabályként biztosítani kell a 
munkavállaló jelenlétét. 
 

(6) Az e-mail fiók jogszerű ellenőrzésének megtartásához a munkáltatónak előzetesen 
részletes tájékoztatást kell biztosítania a munkavállalók számára. A tájékoztatóban a 
munkáltatónak ki kell térnie többek között arra, hogy:  
- milyen célból, milyen munkáltatói érdekek miatt kerülhet sor az email fiók 

ellenőrzésére (illetve természetesen a konkrét ellenőrzés előtt tájékoztatni kell a 
munkavállalót arról, hogy milyen munkáltatói érdek miatt kerül sor az 
ellenőrzésre),  

- a 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 a munkavállalóknak az e-mail fiók 

ellenőrzésével együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban. 
 

(7) Az ellenőrzés első lépése az e-mail cím és a levél tárgyának az ellenőrzése, majd sor 
kerülhet az email fiók használatának magasabb szintű, részletekbe menő 
ellenőrzésére. 
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(8) A munkáltató nem jogosult az e-mail fiókban tárolt magánjellegű e-mailek tartalmát 

ellenőrizni még akkor sem, ha az ellenőrzés tényéről előzetesen a munkavállalókat 
tájékoztatta. A magánjellegű e-mailek törlésére a munkavállalót fel kell szólítani, 
amennyiben a munkavállaló a felszólításnak nem tesz eleget, vagy távolléte okán a 
személyes adatokat törölni nem képes, a munkáltató jogosult a személyes adatok 
haladéktalanul történő törlésére az ellenőrzés alkalmával, egyidejűleg munkajogi 
jogkövetkezményeket alkalmazhat a munkavállalóval szemben a céges e-mail 
használatára vonatkozó előírás megsértése miatt. 
 

(9) A munkáltató jogosult hathavonta a levelezőrendszerben tájékoztatást küldeni a 
munkavállalók részére a céges e-mail fiók magáncélú használatának tilalma tárgyában. 
 

(10) A munkavállaló rendelkezésére bocsátott e-mail fiók munkáltató általi 
ellenőrzésének jogalapja a munkáltató jogos érdeke, célja a munkavállalói 
kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése, illetve a magáncélú e-mail fiókhasználatra 
vonatkozó tilalom betartásának ellenőrzése. 
 

2.2.2. Munkavállaló rendelkezésére bocsátott laptop, tablet, telefon használat ellenőrzése 
 
(1) A munkáltató bizonyos munkakörben dolgozó munkavállalók számára, illetve a digitális 

tantermen kívüli oktatás esetén „intézményi” laptopot, tabletet, telefont biztosíthat a 
munkájuk elvégzéséhez. 
 

(2) A munkáltató a fentiekben megjelölt eszközök személyes célú használatát a 
munkavállalóknak megtiltja. A fenti rendelkezés értelmében tilos a fentiekben 
megnevezett eszközökön bárminemű személyes adat, így fotók, munkavállalói 
személyes account-okhoz szükséges jelszavak, azonosítók, elektronikus levelek, 
magáncélú applikációk kezelése, tárolása, felhasználása, illetőleg magáncélú 
beszélgetések lefolytatására irányuló használat. 
 

(3) A fentiekben megnevezett eszközök ellenőrzésére, az ellenőrzést végző személyekre, 
az adatkezelés jogalapjára és céljára a 2.2.1. pontban rögzített rendelkezéseket kell 
alkalmazni. 
 

2.2.3. A munkavállaló munkahelyi internethasználatának ellenőrzése 
 
(1) A munkáltató a munkavállaló részére korlátozottan engedélyezi a személyes célú 

internethasználatot a munkavégzés ideje alatt, a munkavállaló első sorban a 
munkaköri feladatainak teljesítése körében jogosult a világháló használatára, főleg az 
ehhez szükséges honlapokat tekintheti meg. Csak akként és olyan mértékben 
használhatja magánjellegű célokra, ami nem érinti a munkavégzés hatékonyságát. A 
magáncélú használat semmiképp nem járhat a munkáltató jogos érdekeinek a 
sérelmével. 
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(2) Veszélyes oldalak látogatása, különösen amelyek pornográf tartalmat, vagy 
szerencsejátékot, vagy banki adat-ellenőrzést kínálnak, fokozottan veszélyes és tilos. 
Tilos olyan anyag továbbítása, letöltése vagy közzététele az interneten, mely a magyar 
jogszabályokat sérti. 

 

(3) Az Intézmény eszközein fájl letöltő-, játék-, csevegő-, szexuális szolgáltatásokat kínáló 
odalak látogatása szigorúan tilos. 

 
(4) A munkavállaló által meglátogatott weboldal vagy internet használatával 

kapcsolatban a számítógépen rögzített, lementett információk (például az elmentett 
felhasználónév, jelszó) a munkavállaló személyes adatainak tekinthetők.  

 
(5) A munkáltató ellenőrizheti az internethasználatot annak megállapítására, hogy a 

munkavállaló a belső előírásoknak és a jogszabályoknak megfelelően használja-e. 
Amennyiben a munkavállaló jogellenesen, a jelen tájékoztatóban és az Intézmény 
egyéb dokumentumaiban leírtakkal ellentétesen használja, az Intézmény munkajogi 
következményeket alkalmazhat.  

 

(6) Amennyiben ellenőrzésre kerül sor, a 2.2 pontban foglaltak megfelelően 
alkalmazandók. Jelen rendelkezés betartását a munkáltató a 2.2.1. pontban 
rögzítettek szerint ellenőrzi, illetőleg alkalmazza az ott írt munkajogi 
jogkövetkezményeket. 

 
(7) A munkavállaló munkahelyi internethasználatával összefüggő adatkezelés 

jogalapjára céljára a 2.2.1. pontban foglaltak az irányadók. 
 

2.2.4. A munkavállalókra vonatkozó eseti adatkezelés 
 

(1) A munkáltató a munkavállalók közötti kommunikáció fejlesztése, a munkavállalók 
hatékonyabb együttműködésének elősegítése és bizalmi szintjének növelése, az 
egymás iránti tisztelet és elkötelezettség erősítése céljából csapatépítő tréningeket, 
egyéb rendezvényeket szervez, amelyeken való részvételi lehetőséget nyújt a 
munkavállalók részére. 
 

(2) Az (1) pontban megjelölt tevékenység során végzett adatkezelés jogalapja a 
munkavállaló hozzájárulása. 
 

(3) Az adatkezelés célja a munkavállalók közötti kommunikáció fejlesztése, a 
munkavállalók hatékonyabb együttműködésének elősegítése és bizalmi szintjének 
növelése, az egymás iránti tisztelet és elkötelezettség erősítése. 
 

(4) Az érintettek köre: mindazon munkavállalók, akik a tréningen, egyéb rendezvényen 
részt vesznek. 
 

(5) A személyes adatok köre: munkavállalók képmása, hangja. 
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(6) Az adatok törlésének határideje: a hozzájárulás visszavonása, vagy a rendezvény 
időpontjától számított 6 hónap. 
 

(7) Az adatok megismerésére jogosultak (címzettek kategóriái): az érintettek. 
 

II. Intézmény tanulói/felnőttképzési jogviszonnyal kapcsolatban folytatott 
adatkezelési tevékenységei 

 
1. A tanulói-, óvodai, illetve a felnőttképzési jogviszony létesítését megelőzően 
folytatott adatkezelés 
 
A tanulói-, óvodai, illetve a felnőttképzési jogviszony létesítése előtt megvalósuló 
adatkezelés az azt megelőző jelentkezéssel összefüggésben valósul meg. 
 
(1) Az Intézményben történő felvétellel kapcsolatos jelentkezési eljárás során folytatott 

adatkezelés jogalapja a szülő, illetve a nagykorú tanuló azon egyértelmű cselekedete, 
hogy a tanuló vagy gyermek jelentkezési vagy beiratkozási lapját az Intézményhez 
beküldte, ami a személyes adatainak tervezett kezelését – tanulói-, óvodai, illetve 
felnőttképzési jogviszony létesítése célból és szándékból – egyértelműen jelzi, vagy az 
érintett hozzájárulása. 
 

(2) Az adatkezelési célok: tanulói-, óvodai, illetve felnőttképzési jogviszony létesítése. 
 

(3) Az adatkezeléssel érintett adatok: 
 

a. óvodai jogviszony létesítését megelőzően: 

• gyermek neve (vezeték- és keresztnév)), 

• gyermek születési helye és ideje, 

• gyermek állampolgársága(i), 

• társadalombiztosítási azonosító jel, 

• lakóhelyének, tartózkodási helyének, levelezésének címe, 

• gyermek óvodában korábban eltöltött ideje, 

• gyermek anyanyelve, 

• gyermek német/magyar kétnyelvűségére vonatkozó adat, 

• gyermek további nyelvismerete, 

• gyermek testvéreinek száma, születéseinek éve, jogviszonyban állnak-e 
az Audi Hungaria Iskolaközponttal, amennyiben igen a testvérek nevei 
és osztály megjelölés 

• gyermekkel kapcsolatos szülői megjegyzés tartós betegségre, 
magaviseletre vonatkozó adat 

• a kötelező felvételt biztosító óvoda neve és címe, ahová lakóhely szerint 
tartozna a gyermek 

• szülei/szülője vagy egyéb törvényes képviselője neve, édesanyja 
lánykori neve, édesapa születési neve, 

• szülei/szülője vagy egyéb törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási 
helye, 
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• szülei/szülője vagy egyéb törvényes képviselője telefonszáma, e-mail 
címe 

• adott esetben a szülei/ szülője vagy egyéb törvényes képviselőjének a 
törzsszáma, amennyiben AHM dolgozó 

• gondviselő megjelölése, abban az esetben ha más személy, mint a két 
szülő, ebben az esetben ugyanazok az adatok indokoltak, mint a 
szülő(k)/ törvényes képviselőnél. 
 

b. kiskorú gyermek tanulói jogviszony létesítését megelőzően: 

• gyermek neve (vezeték- és keresztnév), 

• gyermek születési helye és ideje, 

• gyermek állampolgársága(i), 

• társadalombiztosítási azonosító jel, 

• gyermek tanulói azonosítója (OM), 

• lakóhelyének, tartózkodási helyének, levelezésének címe, 

• szülei/szülője vagy egyéb törvényes képviselője neve, édesanyja 
lánykori neve, édesapa születési neve, 

• szülei/szülője vagy egyéb törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási 
helye, 

• szülei/szülője vagy egyéb törvényes képviselője telefonszáma, e-mail 
címe 

• adott esetben a szülei/ szülője vagy egyéb törvényes képviselőjének a 
törzsszáma, amennyiben AHM dolgozó 

• gondviselő megjelölése, abban az esetben ha más személy, mint a két 
szülő, ebben az esetben ugyanazok az adatok indokoltak, mint a 
szülő(k)/ törvényes képviselőnél 

• gyermek testvéreinek száma, születéseinek éve,  

• gyermek óvodában eltöltött ideje (-tól…..-ig), óvoda neve, település, 
illetve ha nem járt óvodába az erre vonatkozó adat 

• gyermek anyanyelve, 

• gyermek további nyelvismerete, 

• gyermekkel kapcsolatos az iskola szempontjából releváns adatok, pl. 
különös testi, szellemi jellegzetességek, tartós betegség, fejlesztési 
intézkedések (logopédia, ergoterápia, nyelvi terápia, SNI stb. 

• gyermek egészségügyi- és szociális adatai (fennálló ételallergia, tartós 
betegség, mindkét adat orvosi szakvéleménnyel; rendszeres 
gyermekvédelmi támogatásra, nagycsaládos státuszra, halmozottan 
hátrányos helyzetre vonatkozó adat, az azt alátámasztó határozattal, 
igazolással; illetve állami gondozott vagy hivatásos nevelőszülőnél élő 
gyermekre vonatkozó adat. Továbbá egyéb olyan fontos közlendő 
egészségügyi adat, mint például a fennálló betegség, méhcsípés 
allergia, cukorbetegség, asztma stb. 

• nemzetiségi hovatartozásra vonatkozó adat. 
 

c. nagykorú gyermek tanulói/felnőttképzési jogviszony létesítését megelőzően: 

• pályázó neve (vezeték- és keresztnév)), 
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• pályázó születési helye és ideje, 

• pályázó állampolgársága(i), 

• pályázó neme, 

• pályázó e-mail és telefonos elérhetősége, 

• lakóhelyének, tartózkodási helyének, levelezésének címe, 

• pályázó végzettségének, képzettségére, nyelvtudására vonatkozó adat 
és az azt alátámasztó dokumentum, 

• pályázó szakmai tapasztalatára vonatkozó adat, 

• pályázó utolsó/aktuális iskolájának neve, címe, 

• pályázó korábbi OKJ/ szakképzésben történő részvételére vonatkozó 
adat, 

• pályázó gyakorlati képzés iránti érdeklődésére megjelölt cég neve. 
 

(4) Az adatkezeléssel érintett személyek kategóriái: gyermek, kiskorú tanuló, illetve a 

szakképzésben/ felnőttképzésben részt vevő tanulók. 

 

(5) Személyes adatok címzettjei: Intézmény vezetője, a gazdasági- tanügyigazgatási 

vezető, óvodavezető, iskolatitkár, óvodatitkár, titkárnő. 

 

(6) Az adatkezelés időtartama: a felvételt nem nyert gyermekek/tanulók tekintetében a 

kiválasztást követően haladéktalanul törli az Intézmény az adatokat. Amennyiben az 

Intézményhez jelentkezési határidőn túl érkezik be akár e-mail útján, akár postai úton 

jelentkezési lap, az Intézmény a levelet automatikusan törli illetve megsemmisíti. 

 

(7) Fennáll a törlési kötelezettség abban az esetben is, ha az érintett még a jelentkezés 
során meggondolja magát, visszavonja pályázatát. A jelentkezőt tájékoztatni kell a 
kiválasztás tárgyában hozott döntés eredményéről. 
 
 

2. Tanulói, illetve óvodai jogviszony fennállása alatt folytatott adatkezelés 
 

(1) Az Intézmény a vele jogviszonyban álló gyermekek és tanulók alábbi adatait kezeli a 
nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján: 

a) neve (családi és utónév), 
b) neme, 
c) állampolgársága, 
d) születési helye és ideje, 
e) társadalombiztosítási azonosító jel, 
f) lakóhelyének, tartózkodási helyének címe, 
g) nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás 

jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma, 
h) szülei/szülője vagy egyéb törvényes képviselője neve, 
i) szülei/szülője vagy egyéb törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye, 
j) szülei/szülője vagy egyéb törvényes képviselője telefonszáma, 
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k) adott esetben a szülei/ szülője vagy egyéb törvényes képviselőjének a 
törzsszáma, 

l) a gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok, 
m) a gyermek óvodai jogviszonyával, a tanuló tanulói jogviszonyával kapcsolatos 

adatok 

• felvételivel kapcsolatos adatok, 

• az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul, 

• jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok, 

• gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, 

• kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok, 

• a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok, 

• gyermek, tanuló oktatási azonosító számát, 

• mérési azonosító, 
n) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok: 

• az egyéni munkarenddel kapcsolatos adatok 

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

o) tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok, 
p) a tanuló diákigazolványának sorszáma, 
q) a tankönyvellátással kapcsolatos adatok, 
r) évfolyamismétlésre vonatkozó adatok, 
s) tanulói jogviszony keletkezésének és megszűnésének jogcímét, idejét, 
t) országos mérés- értékelés adatai, 
u) azt, hogy a tanuló hányadik évfolyamon, mely országban vett részt a Nkt. 9. § 

(4) bekezdése alapján szervezett határon túli kiránduláson, 

v) azt, hogy a tanuló hányadik évfolyamon, mely országban vett részt külföldi 
tanulmányúton, 

w) a gyermek, tanuló után családi pótlékra jogosult személy nevét, lakóhelyét, 
tartózkodási helyét, telefonszámát, ha ez a személy nem a gyermek, tanuló 
szülője, törvényes képviselője, 

x) annak a nevelési-oktatási intézménynek a nevét, címét, OM azonosítóját, 
amellyel a gyermek, a tanuló óvodai nevelési vagy tanulói jogviszonyban, 
valamint a gyermek, a tanuló által igénybe vett pedagógiai szakszolgálati 
ellátás Nkt. 18. § (2) bekezdés szerinti megnevezését. 

 
(2) A tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérési adatait tartalmazó informatikai 

alapú diagnosztikus értékelő rendszert, a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Tesztet (a 
továbbiakban: NETFIT) a tanulók egészségi állapotának nyomon követése céljából a 
Magyar Diáksport Szövetség működteti. 

 
(3) A NETFIT - mérési azonosító alkalmazásával - a tanuló következő személyes adatait 

tartalmazza: 
 

o mérési azonosító, 
o születési év és hónap, 
o nem, 
o decimális életkor, 
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o sajátos nevelési igényre vonatkozó adat, 
o évfolyam, 
o az iskola feladatellátási helye, 
o a fizikai fittségi mérés eredményei. 

 
(4) Az Intézmény jogosult kezelni a tanuló nemzetiségi hovatartozására vonatkozó adatok, 

illetve a gyermek egészségügyi adatait hozzájárulás alapján kezelni. 
 

(5) Az adatkezelés jogalapja: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
valamint a vonatkozó jogszabályok alapján. 
 

(6) Az adatkezels célja: a tanulói, illetve óvodai jogviszonyból eredő kötelezettségek 
teljesítése és jogok gyakorlása. A gyermek egészségügyi adatai és a háziorvosának neve 
pedig a gyermek egészségének megőrzése céljából. 
 

(7) Az adatkezelés időtartama: 
 

a. Az Intézmény az Nkt. alapján a nyilvántartott gyermek és tanulói adatokat a 
jogviszony megszűnésétől számított tíz évig kezeli, azzal, hogy a törzslap nem 
selejtezhető.  

b. A NETFIT nyilvántartás adatai az első adatfelvételtől számított 10 évig 
kezelhetők.  

c. Az önkéntes adatszolgáltatásra vonatkozó szülői engedélyt az elévülési idő 
végéig nyilván kell tartani. 
 

(8) Az Intézmény a külföldi tanulók személyes adatait tartalmazó okmányairól 
(regisztrációs kártya, lakcímkártya, születési anyakönyvi kivonat), illetve külföldi 
állampolgárok esetében a személyes adatokat tartalmazó okmányokról (személyi 
igazolvány/útlevél, regisztrációs kártya, lakcímkártya, munkáltatói igazolás) 
fénymásolatot készít, és azokat a tanulók személyi anyagában tárolja, kezeli és 
jogviszony megszűnésétől számított tíz évig őrzi. Ezen adatkezelés jogalapja az illetékes 
hatóság ellenőrzése során történő megfelelés.  

 
 

3. Tanulói, illetve felnőttképzési jogviszony alapján fennálló adatkezelés a 
szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény alapján: 

 
(1) Az Intézmény a szakmai oktatással összefüggésben a tanulói jogviszony, illetve a 

felnőttképzési jogviszony létesítése és fenntartása céljából kezeli 
 
a) a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy 

aa) természetes személyazonosító adatait, 
ab) nemét, 
ac) állampolgárságát, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország 
területén való tartózkodás jogcímét és a tartózkodásra jogosító okirat 
megnevezését és számát, 
ad) lakcímét, levelezési címét, elektronikus levelezési címét és telefonszámát, 
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ae) társadalombiztosítási azonosító jelét, 
af) adóazonosító jelét, 

 
b) a kiskorú tanuló törvényes képviselője 

ba) természetes személyazonosító adatait, 
bb) lakcímét, levelezési címét, elektronikus levelezési címét és telefonszámát, 
 

c) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok keretében 
ca) a felvételi eljárással kapcsolatos adatokat, 
cb) a tanulói jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatokat, 
ideértve annak időpontját és okát, 
cc) a tanuló mulasztásával kapcsolatos adatokat, 
cd) a tanulóbalesetre vonatkozó adatokat, 
ce) a tanuló oktatási azonosító számát, 
cf) az egyéni tanulmányi renddel kapcsolatos adatokat, 
cg) a tanuló tudásának értékelésével és minősítésével, valamint a tanuló által 
tett vizsgákkal kapcsolatos adatokat, 
ch) az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatokat, 
ci) a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatokat, 
cj) a tanuló diákigazolványának sorszámát, 
ck) a tankönyvellátással kapcsolatos adatokat, 
cl) az évfolyamismétlésre vonatkozó adatokat, 
 

d) a felnőttképzési jogviszonnyal kapcsolatos adatok keretében a c) pont cb)-cf) és ci)-
ck) alpontjában meghatározott adatokat, 
e) a szakképzésról szóló 2019. évi LXXX. törvényben biztosított kedvezményekre való 
igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges olyan adatokat, amelyekből 
megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre való jogosultsága. 
 
 

(2) Az adatkezelés jogalapja: a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, valamint a 
vonatkozó jogszabályok alapján. 
 

(3) Az adatkezels célja: a tanulói, illetve felnőttképzési jogviszonyból eredő 
kötelezettségek teljesítése és jogok gyakorlása.  
 

(4) Az adatkezelés időtartama: 
 

- a tanulói jogviszony megszűnésétől számított tizedik év utolsó napjáig 
kezeli. 

 

(5) Az Intézmény a külföldi tanulók személyes adatait tartalmazó okmányairól 
(regisztrációs kártya, lakcímkártya, születési anyakönyvi kivonat), illetve külföldi 
állampolgárok esetében a személyes adatokat tartalmazó okmányokról (személyi 
igazolvány/útlevél, regisztrációs kártya, lakcímkártya, munkáltatói igazolás) 
fénymásolatot készít, és azokat a tanulók személyi anyagában tárolja, kezeli és 
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jogviszony megszűnésétől számított tíz évig őrzi. Ezen adatkezelés jogalapja az 
illetékes hatóság ellenőrzése során történő megfelelés.  

 
 
4. Gyermekekről, tanulókról készült fénykép és hangfelvételekkel kapcsolatos adatkezelés 

 
(1) Az Intézmény jogosult a tanulók egyes, az Intézmény munkatervében szereplő 

rendezvény, esemény alkalmával állóképet, mozgóképet, hangfelvételt tartalmazó 
fénykép, videó útján rögzített személyes adatainak kezelésére. Az adatkezelés célja, 
hogy az Intézmény által szervezett rendezvényt, eseményt megörökítse, azt 
népszerűsítse, arról a tanulókat, azok hozzátartozóit, szüleit, egyéb érdeklődőket 
tájékoztassa.  
 

(2) Az Intézmény ezen adatokat kizárólag akkor jogosult megismerni és kezelni, ha ahhoz 
a személyes adat jogosultja, illetve az ő törvényes képviselője a hozzájárulását adta. 
A személyes adat jogosultja, illetve törvényes képviselője e hozzájárulási 
nyilatkozatát az adott tanévben szervezett, az Intézmény munkatervében szereplő 
rendezvény, esemény vonatkozásában, előzetesen adja meg. 

 
(3) Egyéb, a munkatervben nem szereplő esemény, rendezvény vonatkozásában minden 

esemény, rendezvény vonatkozásában külön-külön hozzájárulást kell beszerezni az 
érintettől, illetőleg a törvényes képviselőtől. 

 
(4) Az így rögzített személyes adatokat az Intézmény – jogszabály eltérő rendelkezése 

hiányában – a rögzítéstől számított 5 évig kezeli. 
 
5. Tantermen kívüli, digitális oktatásban megvalósuló adatkezelés 

 
(1) Az új típusú koronavírus járvány (Covid-19) terjedésére tekintettel szükségessé vált a a 

tantermen kívüli digitális oktatás bevezetése. Az egyes járványok gyors ütemű 
terjedése esetén a Kormány és egyes esetekben az oktatási intézmények 
meghatározott ideig digitális oktatásra állhatnak át. 
 

(2) Az adatkezelés jogalapja, célja 
 

A tantermen kívüli, digitális munkarendben megvalósuló oktatás során a személyes 
adatok kezelésének a jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja, vagyis ez az 
adatkezelés az oktatás keretében végzett feladatok végrehajtásához szükséges. A 
tanárok az oktatási-nevelési feladatuk elvégzése érdekében kezelhetik a tanulók 
személyes adatait.  

 
 

(3) Kezelt adatok köre 
 
Amennyiben indokolt a digitális munkarendben történő oktatás azt az Intézmény a 
Moodle felületen hajtja végre. A Moodle felület a tanulók IP címét, nevét, email címét 
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tárolja. A felületen az Intézmény dolgozóin kívül a tárolt és kezelt adatokhoz más 
személy nem fér hozzá, valamint az ott rögzített adatok továbbítására nem kerül sor. 

 
 
 

(4) Az adatkezelés időtartama  
 
Az adatkezelés alapvetően az adatkezelési cél megvalósulásáig tart. Ezért a tantermen 
kívüli, digitális munkarendben végzett oktatás során keletkezett, a tanulóról készült, 
vagy a tanuló saját magáról készített és elküldött fénykép, videofelvétel vagy 
hangfelvétel adatokat a pedagógus az értékelés megtörténte után,  vissza nem 
állítható módon törölni köteles. 
 

(5) A tantermen kívüli digtális oktatáshoz használt Moodle felület az Intézmény saját 
szerverén található. Az oktatáshoz kapcsolódó digitális tananyag a feltöltés során 
szintén az Intézmény szerverén tárolódik. A tantermen kívüli digitális oktatással 
kapcsolatos feladatellátás intézményi ellenőrzését kizárólag a főigazgató tudja 
elvégezni, így a szerveren tárolt adatokat a főigazgató ismerheti meg, azok 
továbbítására nem kerül sor. 

 
 

III. Elektronikus megfigyelőrendszerrel kapcsolatos adatkezelés 
 

(1) A munkáltató a munkavállalót csak a munkaviszonnyal összefüggő magatartása 
körében ellenőrizheti. Az ellenőrzés és az annak során alkalmazott eszközök, 
módszerek nem járhatnak az emberi méltóság megsértésével. A munkavállaló 
magánélete nem ellenőrizhető. 
 

(2) A munkáltató előzetesen tájékoztatja a munkavállalót azoknak a technikai 
eszközöknek az alkalmazásáról, amelyek a munkavállaló ellenőrzésére szolgálnak. 

 

(3) Az Intézmény személy-, illetve vagyonvédelem, üzleti titok és adatvédelem céljából 
kamerás megfigyelőrendszert alkalmazhat a székhelyén. Kamerákat a munkavállalók 
és az általuk végzett tevékenység elsődleges, kifejezett megfigyelése céljából 
működtetni nem lehet. Jogellenesnek tekinthető az olyan elektronikus 
megfigyelőrendszer alkalmazása, amelynek – akár nem deklaratív – célja a 
munkavállalók munkahelyi viselkedésének a befolyásolása. 

 

(4) Tilos kamerát elhelyezni olyan helyiségben, amelyben a megfigyelés az emberi 
méltóságot sértheti, így különösen például az illemhelyiségekben. Emellett 
alapvetően szintén nem lehet elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazni az olyan 
helyiségben sem, amely a munkavállalók munkaközi szünetének eltöltése céljából 
lett kijelölve, mint például a munkavállalók számára biztosított ebédlő. 

 

(5) Az Intézmény elektronikus megfigyelőrendszert kizárólag a saját tulajdonában (vagy 
a használatában) álló épületrészek, helyiségek és területek, illetőleg az ott történt 
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események megfigyelésére alkalmazhat, közterület megfigyelésére azonban nem. A 
kamera látószöge a céljával összhangban álló területre irányulhat. 

 

(6) Az Intézmény az udvaron elektronikus megfigyelő- és rögzítő rendszert 
(kamerarendszer) üzemeltet. A megfigyelt, jelen Szabályzat mellékleteként csatolt 
jelzett területre való belépés esetén az elektronikus megfigyelőrendszer az érintett 
képmását és cselekvését rögzíti. 
 

(7) A kamerás megfigyelés jogalapja az Intézmény jogos érdeke (Rendelet 6. cikk f) pont), 
illetőleg az érintett önkéntes hozzájárulása Intézmény figyelemfelhívó táblák 
formájában kihelyezett tájékoztatása alapján vagy írásbeli hozzájárulás alapján.  

 

(8) Az érintett hozzájárulása kifejezett ráutaló magatartás formájában is megadható. 
Ilyen kifejezett ráutaló magatartásnak minősül, ha az elektronikus megfigyelő- és 
rögzítő rendszerrel megfigyelt helyiségbe/területre az érintett bemegy, illetve ott 
tartózkodik.  Amennyiben az Érintett a hozzájárulását megadni nem kívánja, a 
figyelemfelhívó táblával megjelölt területre ne menjen be. 

 

(9) A felvételek készítésének célja az emberi élet, a testi épség, személyi szabadság 
védelme, a személyés vagyonvédelem érdekében a jogsértések megelőzése, 
észlelése, a jogsértések bizonyítása, az udvaron előforduló esetleges balesetek 
körülményeinek a dokumentálása, és a biztosító feladatainak ellátásához szükséges, 
a közönség számára nyilvános magánterületének a védelme. A kamerás 
megfigyelőrendszer hangot nem rögzít. 

 
(10) Az elektronikus megfigyelőrendszer által rögzített felvételek (személyes adatok) 

tárolásának helye Intézményünk székhelye. A felvételek tárolásának időtartama: a 
felvételeket az Intézmény a rögzítéstől számított három munkanap elteltével törli. 

 

(11) Az Intézmény az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásáról jól látható 
tájékoztató táblát helyez el ezzel téve eleget előzetes tájékoztatási 
kötelezettségének. A tájékoztatást minden egyes kamera vonatkozásában megadja, 
pontosan megjelöli, hogy az adott kamerát milyen célból helyezte el az adott 
területen és milyen területre, berendezésre irányul a kamera látószöge. A 
tájékoztatás kiterjed az adatkezelés jogalapjára, az elektronikus megfigyelőrendszert 
üzemeltető (jogi vagy természetes) személy meghatározására, a felvétel tárolásának 
helyére és időtartamára, az adatok megismerésére jogosult személyek körére, 
illetőleg arra, hogy a felvételt mely személyek, szervek részére, milyen esetben 
továbbíthatja, arra, hogy a munkavállalókat milyen jogok illetik meg az elektronikus 
megfigyelőrendszerrel összefüggésben és milyen módon tudják gyakorolni a jogaikat, 
arra, hogy az információs önrendelkezési joguk megsértése esetén milyen 
jogérvényesítési eszközöket vehetnek igénybe. A kamerák helyét és látószögét a 
tájékoztató 2. számú mellékleteként csatolt helyszínrajz rögzíti. 
 

(12) A kezelt adatok köre: az üzemeltett kamerarendszer által rögzített érintetti képmás, 
és egyéb személyes adatok. 
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(13) A kamerafelvétel útján rögzített személyes adatok megismerheti: Intézmény 
vezetője, a kamerarendszert működtető munkavállalók, az üzemeltetést ellátó 
adatfeldolgozó a jogsértések felderítése, rendszer működésének ellenőrzése 
céljából. 

 
(14) Ha a kamerás megfigyelés olyan területre irányul, ahol munkavállalók és ügyfelek 

(látogatók) egyaránt tartózkodhatnak, akkor pedig a munkáltatónak természetesen 
gondoskodnia kell az Szvtv. 28. § (2) bekezdés d) pontja szerinti ismertető 
elhelyezéséről is. 

 

IV. AZ INTÉZMÉNY SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI 
TEVÉKENYSÉGEI 
 

(1) Az Intézmény a vele szerződő természetes személyek – ügyfelek, vevők, szállítók – 
személyes adatainak kezelését ellátja a szerződéses jogviszonnyal összefüggésben. A 
személyes adatok kezeléséről az érintettet tájékoztatni kell. 
 

(2) Az érintettek köre: mindazon természetes személyek, illetve gazdasági társaságok, 
akik az Intézménnyel szerződéses kapcsolatot létesítenek. 
 

 
(3) Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése, az adatkezelés célja a kapcsolattartás, 

a szerződésből eredő igényérvényesítés, szerződéses kötelezettségeknek megfelelés 
biztosítása. 
 

(4) A személyes adatok címzettjei: az Intézmény vezetője, az Intézmény humánpolitikai, 
könyvviteli feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalói, adatfeldolgozói. 
 

(5) A kezelt személyes adatok köre:  
 

Jogi személyek esetén: 

• cégnév, 

• székhely 

• adószám 

• cégjegyzékszám 

• bankszámlaszám 

• telefonszám és e-mail cím 

• kapcsolattartásra jogosult képviselő neve és elérhetősége. 
 

Természetes személyek, illetve egyéni vállalkozók esetén: 

• név, 

• lakcím,  

• adóazonosító jel 

• bankszámlaszám 

• vállalkozói/ őstermelői igazolvány szám 

• telefonszám és e-mail cím.   
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(6) Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésétől számított 5 év. 

 
 

V. A BELÉPÉS SORÁN VÉGZETT TESTHŐMÉRSÉKLET MÉRÉS SORÁN FELMERÜLŐ 

ADATKEZELÉS 

 

(1) Az új típusú koronavírus járvány (Covid-19) terjedésére tekintettel szükségessé válhat 

az oktatási intézmények területére belépők testhőmérsékletének ellenőrzése. Erre 

abban az esetben kerül sor, ha erre kifejezetten utasításra kerül.  

 

(2) A digitális és analóg lázmérőkkel végzett testhőmérséklet ellenőrzés a magyar 

jogszabályok értelmében adatkezelésnek minősül, ha annak érintettje azonosított, 

vagy azonosítható. 

 

(3) A testhőmérséklet méréssel összefüggő diagnosztikai szűrőeszközök alkalmazása 

alapelvszerűnek tekinthető, ha az alábbi feltételek együttesen teljesülnek: 

• az Intézmény tulajdonában, használatában álló területre, épületeibe történő 

beléptetés során, 

• valamennyi belépni szándékozó személyre egységesen kiterjedő védelmi 

intézkedésként kerül alkalmazásra, 

• az a testhőmérséklet-mérés alanyának kifejezetten ezen adatkezelési cél 

érdekében történő azonosításához nem kötött, és semmilyen módon nem jár 

adat rögzítésével, további tárolásával, továbbításával. 

 

(4) A testhőmérséklet-mérés alapján az Intézmény nem vonhat le semmilyen 

következtetést a belépni szándékozó egészségügyi állapotára vonatkozóan, csupán a 

belépés engedélyezésére vagy megtagadására jogosult.   

 

(5) A foglalkoztatott, illetve a nagykorú  tanuló csak akkor lehet az Intézményben, ha az 

érkezéskor a mért testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által 

meghatározott értéket. A kiskorú tanuló, illetve gyermek esetén, ha a 

testhőmérséklete eléri vagy meghaladja az országos tisztifőorvos által meghatározott 

mértéket a többi gyermektől, tanulótól el kell különíteni és erről a szülőt vagy a 

törvényes képviselőt haladéktalanul tájékoztatni kell. 

 

(6)  Amennyiben a belépés megtagadására kerül sor az Intézmény részéről, a helyzet 

további kezelése az érintett feladata. A mérés alanyának kifejezetten ezen adatkezelés 

céljából történő azonosítása sem a mérést megelőzően, sem a belépés megtagadását 

követően nem indokolható, arról csak statsztikai adat gyűjthető (például adott napon 

hány főt nem engedett be a Vállalkozás az épületbe). 
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(7) Az adatkezelésről történő tájékoztatást követően az érintettnek lehetősége van arra, 

hogy a belépésnél a mérést megelőzően orvos által kiállított dokumentumot mutasson 

be annak igazolására, hogy valamely betegség vagy gyógyszeres kezelés miatt 

magasabb a testhőmérséklete, de ennek ellenére jogosult közösségbe menni. 

 

 

 


