
Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola 

Adatkezelési Szabályzata 

  

Hatálybalépés időpontja: 2018. szeptember 03. 

 

Hatályos: folyamatosan, határidő nélkül, évenkénti felülvizsgálat mellett  

Jelen adatkezelési szabályzat a Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola elfogadott 

adatkezelési szabályzata alapján készült a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 

rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 

rendelkezéseinek figyelembe vételével.  

A Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola működésére vonatkozó adatkezelési szabályzatot 

az intézmény vezetőjének előterjesztése után a nevelőtestület 2018. május 24-én megtartott 

nevelőtestületi és alkalmazotti közösség ülésen elfogadta.  

Az elfogadást követően a jogszabályban meghatározottak szerint véleményezési jogát gyakorolta a 

Szülői Munkaközösség, amelyet aláírásukkal igazolnak.  

Jelen adatkezelési szabályzatot az érintettek megtekinthetik az iskola honlapján.  

  

1. Alapelvek  

A Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola működésével összefüggésben közoktatási 
intézmény fenntartását a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ végzi. E működés során személyes 
adatokhoz jut hozzá, ezeket kezeli.   
 
Az intézménybe kerülő adatkezelő neve és címe:  
Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola 
6800 Hódmezővásárhely 
Szent István utca 75.  
  
Ez az adatkezelési szabályzat azt mutatja be, hogy hogyan kezeljük azokat az adatokat, melyeket 
kezelünk, hogyan jutunk hozzájuk és mit teszünk velük, ha azokra már nincs szükségünk.  
 
A Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola számára fontos, hogy a személyes adatokat:   
- jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeljük;  
- csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kezeljük;  
- pontosan és szükség esetén naprakészen tartsuk nyilván;  
- olyan formában tároljuk, ami a személyes adatok kezelését csak a célok eléréséhez szükséges ideig 
teszi lehetővé;  
- oly módon kezeljük, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával 
biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes 
kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelme.  
  



2. Tájékoztatás 

A XXI. század egyik legnagyobb kihívása, hogy az ember használja a technikát és ne fordítva. Ez egy 

oktatási, kulturális, szabadidős programokat szerveztő iskola számára különösen fontos, hiszen így 

példát mutathatunk közösségünknek és környezetünknek arra, hogy hogyan lehet tudatosan, saját 

szabadságunkat elmélyítve és nem korlátozva vagy éppen elveszítve navigálni a digitális világban. Ha 

mi felelősen, példamutatóan járunk el, példánkat megismerve mások is fontosnak tarthatják és a 

későbbiekben alkalmazzák elveinket.  

A felelős használat egyik alapeleme pedig az, hogy adataink kezelésére tudatosan adjunk 

felhatalmazást és csak olyanoknak, akiknek a munkájában megbízunk.  

 

3. Fogalomtár  

Mik azok a személyes adatok?  

A személyes adatok fogalmát a  természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 

történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon 

kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 

GDPR) határozza meg.  

Ezek alapján a személyes adat bármely olyan adat, ami alapján egy érintett beazonosítható, akár az 

adat alapján önmagában, akár más nyilvánosan vagy kevés utánajárással megszerezhető adatokkal 

együtt, akár közvetlen, akár közvetett módon. Ilyen 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.  

Ki az az érintett?  

Az érintett az a természetes személy, akinek az adatait gyűjtik.  

Ki az az adatkezelő?  

Az, aki a személyes adatokat gyűjti, jelen esetben mi, a Hódmezővásárhelyi Szent István Általános 

Iskola .  

Ki az az adatfeldolgozó?  

Az, aki az adatkezelő által gyűjtött személyes adatokat saját rendszerében az adatkezelő 

megbízásából tárolja (pl. iskolatitkár).   

 

4. Az adatkezelési szabályzat jogszabályi háttere  

Az adatkezelési szabályzat az alábbi jogszabályoknak való megfelelést szolgálja:  

- a  természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 

2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet - az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény - az e jogszabályok végrehajtására kiadott jogszabályok  

  



5. A Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola adatbázisa 

Az intézmény a következőképpen jut az adatokhoz:  
- az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő 
kezeléséhez. 
- 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. 
- az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, ilyen pl. 
tanulói jogviszony fenntartása. 
- az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme 
miatt szükséges.  
Ezeket a GDPR 6. cikkének (1) bekezdése alapján jogszerű adatgyűjtési módoknak nevezzük.  
Amennyiben az adatgyűjtés jogalapja a hozzájárulás. A megadott hozzájárulás bármikor 
visszavonható. Ebben az esetben viszont nem tudjuk azokat a szolgáltatásokat nyújtani, amelyekhez 
olyan adatok kezelése szükséges, amelynek kezeléséhez hozzá kell járulni.  
 

6. A személyes adatok és azok tárolása  

Az intézmény az alábbi módokon jut hozzá a személyes adatokhoz:  

- az iskola oktatási intézményként fennálló jogainak vagy kötelezettségeinek eleget téve papír alapon 

és elektronikus formában kap adatot az érintettől illetve a közoktatásért felelős hatóságoktól. Az 

érintett papír alapú vagy elektronikus űrlapot tölt ki az iskola valamely tevékenységével kapcsolatban 

- az érintett részt vesz az iskola valamely rendezvényén.  

Az intézmény az alábbi módokon tárolja a személyes adatokat:  

- a papír alapon gyűjtött személyes adatokat papír alapon tárolja, illetve ezeket az adatokat 

számítógépes adatbázisba is felveszi - az elektronikusan megadott adatokat elektronikusan tároljuk - 

a különböző feladatokkal kapcsolatos adatokat papír alapon és elektronikusan is tároljuk a KIRben, 

amelynek fenntartását nem iskolánk végzi  

  

7. Adatkezelési hozzáférés  

 

Az Iskola intézményvezetője, helyettesei, az iskolatitkár, az osztálytanítók és a szaktanárok, valamint 

az intézményvezető kijelölése alapján alkalmazottak férhetnek hozzá a személyes adatokhoz. Az 

Iskola intézményvezetője a felelős azért, hogy a jelen szabályzatot, különösen az adatokhoz való 

hozzáférés célhoz kötöttségére vonatkozó szabályokat e személyek betartsák.  

Amennyiben a személyes adatokat adatfeldolgozónak továbbadjuk, meggyőződünk arról, hogy a 

jelen adatkezelési szabályzatot ismeri és annak tartalmát magára nézve kötelezően elfogadja.  

  

8. Az érintettek jogai  

A Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola kezeli a személyes adatokat, mint érintettnek az 

alábbi jogokkal rendelkezik:  

a.) Hozzáférési jog (GDPR 15. cikk): ennek alapján joga van arra, hogy bármikor tájékoztatást kérjen 

tőlünk, milyen adataidat tartjuk nyilván és milyen feltételek mellett. A tájékoztatást tömör, átlátható, 



érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva adjuk. Az 

információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – adjuk. Ha 

kéri és más módon igazolja nekünk személyazonosságát, kérésre szóbeli tájékoztatást adunk. A 

tájékoztatást legfeljebb 30 napon belül adjuk meg. A tájékoztatás díjmentes, de amennyiben kérelme 

egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, akkor figyelemmel a 

kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó 

adminisztratív költségekre annak megadását megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést.  

b.) Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk): ennek alapján joga van kérni, hogy a nyilvántartott 

helytelen vagy pontatlan személyes adatot helyesbítsük vagy pontosítsuk. Emellett fenntartjuk 

magunknak a jogot arra, hogy ha tudomásunkra jut, hogy a nyilvántartott adat helytelen vagy 

pontatlan, akkor magunk is helyesbítsük vagy pontosítsuk.  

c.) Törléshez való jog (GDPR 17. cikk): Amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatok kezelésének 

célja már nem áll fenn, vagy bármely más okból nem szeretné, hogy adatait tovább kezeljük, 

amennyiben más jogszabály másképp nem rendelkezik, kérheti az adatok törlését.  

d.) Az adatkezelés korlátozásának joga (GDPR 18. cikk): Bizonyos esetekben, így különösen 

amennyiben vitatott az adatok pontossága vagy tárolásának jogszerűsége, kérheti, hogy az adatok 

kezelését korlátozzuk. Ilyen esetben az adatokat nem töröljük, de azokat csak hozzájárulással vagy a 

vagy a harmadik személy jogos érdekeinek érvényesítése érdekében kezeljük a továbbiakban.  

e.) Az adatok hordozhatóságának joga (GDPR 20. cikk): Kérhető, hogy a vonatkozó adatokat tagolt, 

széles körben használt, géppel olvasható formátumban egy másik adatkezelőnek szabadon 

továbbíthatja, feltéve, hogy ezzel mások jogait nem sérülnek.  

A b.), c.) és d.) pontokban szereplő jogok gyakorlása esetén kérhető, hogy kérelem teljesítéséről vagy 

annak elutasításáról tájékoztatást kap.  

 

9. Jogosulatlan adatkezelés   

A Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola adatvédelmi tisztviselőt bízott meg azzal, hogy a 

jogosulatlan adatkezeléssel kapcsolatos megkereséseket kezelje.  

Adatvédelmi tisztviselő neve: Kovács Gábor 

Elérhetőségei:   

62/245-066 kopvacs.gabor@szentistvanisk.hu 

 

10. Vegyes tájékoztatás  

  

A Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola automatizált döntéshozatalt, profilalkotást, direkt 

marketing tevékenységet nem végez, más adatkezelőnek vagy adatfeldolgozónak adatokat nem 

közöl.  

Az intézmény a személyes adatok különleges kategóriáit, jogszabályi kötelezettségei teljesítése 

érdekében gyűjti a tanulók és az alkalmazottak egészségügyi adatait.  



A megadott adatokat az egyéb, különleges adatnak nem minősülő adattal azonos feltételek mellett 

tároljuk. Adatvédelmi incidens esetén mindent megteszünk annak érdekében, hogy személyes 

adataid biztonságban legyenek és csak olyanok férjenek hozzá és csak arra az időre, akiknek és 

ameddig arra szükségük van.  Adatkezelési incidens naplót vezetünk, amelybe minden adatkezelési 

incidenst, azok okait, következményeit, a meghozott intézkedéseket rögzítjük.  

Nem továbbítjuk a személyes adatokat olyan Európai Gazdasági Térségen kívüli harmadik államba, 

amelynek az adatkezelési szintje alacsonyabb a GDPR-ben megköveteltnél.  

Fénykép, hang- és videófelvételekre vonatkozó adatokat csak nyilvános helyen, rendezvényen, vagy 

nem nyilvános rendezvény esetén az érintett hozzájárulása alapján készítünk. Az általunk szervezett 

rendezvények esetén a jelentkezéssel vagy megjelenéssel együtt a jelentkező elfogadja, hogy róla 

fénykép, hang- és videófelvétel készüljön. Ha ehhez nem szeretnél hozzájárulni, akkor nem tudsz 

részt venni az általunk szervezett rendezvényeken. 

 


