
INTÉZMÉNYI ADATKEZELÉS 
 

A Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola (a továbbiakban Intézmény vagy Adatkezelő) 
elkötelezett az érintettek (tanulók és azok törvényes képviselői, alkalmazottai, az intézményi 
honlap látogatói és minden más vele jogviszonyban álló partnerek) személyes adatainak 
védelmében. A személyes adatokat bizalmasan kezeljük. Megteszünk minden tőlünk telhető  

biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, hogy az adatok biztonságát garantáljuk. Az 
ezzel kapcsolatos intézkedéseket rendszeresen felülvizsgáljuk. Az alábbiakban ismertetjük az 
Intézmény adatkezelési elveit. 
 

SZEMÉLYES ADAT 

Személyes adatnak minősül minden olyan információ, amely hozzájárulhat egy személy, vagy 
annak családtagjainak azonosításához. Az iskolai nyilvántartásokban szereplő adatok közül ide 
tartozik többek között a tanulók neve, lakcíme, elérhetőségei, fegyelmi adatai, valamint a 
érdemjegyei és előmeneteli naplói, stb. Személyes adat továbbá a személyt megjelenítő 
fénykép, hang- vagy videófelvétel. 
 

1. ADATKEZELŐ 

Adatkezelő: Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola 

Székhely: 3597 Hejőkeresztúr, Petőfi Sándor u. 111. 
E-mail: hejokeresztur.kip@gmail.com  

Telefon: +36 46 391 222 

Adatvédelmi koordinátor: Supák Erzsébet 
E-mail: hejokeresztur.kip@gmail.com 

 

2. JOGSZABÁLYI MEGFELELÉSEK 

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos 
jogszabályokkal: 

 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről 
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 

 valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi 
rendelet) (a továbbiakban: GDPR). 

 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról 

 2011. évi CXC. törvény 41.§-a 

 

3. KEZELT ADATOK 

 

3.1 Személyes adatokat az alábbi esetekben kezeljük: 
 

a) jogszabályon alapuló felhatalmazás alapján 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, 
 az adatkezelés az érintett vagy egy másik személy létfontosságú érdekeinek védelme 

miatt szükséges, 
  az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, 
 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, 
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b) ha ahhoz az érintett önkéntes hozzájárulását adta (hozzájáruláson alapuló jogalap), hogy az 

adott célra az adatát felhasználjuk. 
Az Intézmény csak olyan személyes adatot és addig kezel, amely a tevékenységének 
eredményes és hatékony végzéséhez elengedhetetlen. A kezelt adatok körét és adatkezelés 
időtartamát a – honlapon is közzétett - adatkezelési nyilvántartásunk tartalmazza. Az 

adatkezelési nyilvántartásban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
részletes tájékoztatást. 
Tájékoztatjuk Önt arról, hogy az általános iskolai felvételi eljárás keretében kezelt adatokat a 
felvételi eljárás lezárását követően – amennyiben a gyermek nem a köznevelési intézmény 
tanulója lesz – a tárgyév augusztus 31-ig bezárólag töröljük. Tájékoztatjuk, hogy a 
hozzájáruláson alapuló adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy 
meghiúsul az adatkezelés - adatkezelési nyilvántartásban feltüntetett - célja. 
 

3.2 a) Az alkalmazottak személyi adatai papír alapú iratokban (személyi irat) és elektronikus 
adatbázisokban kerülnek rögzítésre az alábbiak szerint: 
- személyi anyagok papír alapú nyilvántartása 

- Magyar Államkincstár nyilvántartása (KIRA) 
- Oktatási Hivatal nyilvántartása (KIR), 
- eKRÉTA Zrt. nyilvántartása (KRÉTA) 
 

Önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés (név, digitális felvételek): 

- intézmény honlapja 

- közösségi portál (Facebook zárt/privát csoport, YouTube) 

 

3.2. b) A tanulók személyi adatai papír alapú iratokban és elektronikus adatbázisokban 
kerülnek rögzítésre az alábbiak szerint: 
- összesített tanulói nyilvántartás 

- törzslapok 

– bizonyítványok 

- a diákigazolványok nyilvántartó dokumentuma. 
- KIR rendszer 

- KRÉTA rendszer 
 

Önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés (név, digitális felvételek): 

- intézmény honlapja 

- BOOKR Class és Suli 
- közösségi portál (Facebook zárt/privát csoport, YouTube) 

 

3.2. c) A törvényes képviselők személyi adatai papír alapú iratokban és elektronikus 
adatbázisokban kerülnek rögzítésre az alábbiak szerint: 
- KIR rendszer 

- KRÉTA rendszer 
 

Önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés (név, digitális felvételek): 
- intézmény honlapja 

- közösségi portál (Facebook zárt/privát csoport, YouTube) 

 

 

 



3.3 Fénykép, hang- és videófelvétel készítése és kezelése 

Az intézményben szervezett iskolai eseményekről szóló tájékoztatás érdekében az intézmény 
honlapján az eseményekről fényképeket tesz közzé, amelyeken tanulók vagy tanulók csoportjai 

szerepelhetnek. Amennyiben az intézmény tanulója vagy annak gondviselője úgy nyilatkozik, 
hogy nem kíván szerepelni az iskola által készített fényképeken, azt a gondviselő és a tanuló 
aláírásával ellátott nyilatkozatban kell jelezni az intézmény vezetője számára. 
 

3.4 A személyes adatok kezelésére jogosult személyek: 
 

3.4 a) Tanulók és törvényes képviselőik személyes adatai esetén: 

-intézményvezető 

-intézményvezető-helyettes 

-iskolatitkár 
-osztályfőnök és a tanítást végző pedagógusok 

 

3.4 b) Alkalmazottak, munkára jelentkezők, pályázók, szerződésben álló partnerek 

személyes adatai esetén: 

-intézményvezető 

-intézményvezető-helyettes 

-iskolatitkár 
 

4. AZ ÉRINTETTEK JOGAI 

 

4.1. A hozzáférés joga: Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra 
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés 
folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR-ben felsorolt 

információkhoz hozzáférést kapjon. 
 

4.2. A helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan 
késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve 
az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett 

kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 
 

4.3. A törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog): Ön jogosult arra, hogy kérésére az 
adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az 
adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölje a GDPR-ben meghatározott feltételek esetén. 
 

4.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő 
korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: 

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

 az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását; • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes 
adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

 Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai 
elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben. 



 

4.5. Az adathordozhatósághoz való jog: Abban az esetben, ha az adatkezelés az Ön 
hozzájárulásán alapul, Ön jogosult arra, hogy az Ön által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott 
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, 
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, 
hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére 
bocsátotta. 
 

4.6. A tiltakozáshoz való jog: Amennyiben az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelőre 
ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához, 
továbbá ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek 
érvényesítéséhez szükséges, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból 
bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken 
alapuló profilalkotást is. 
 

5. INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ 

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől 
számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. 
Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az 
adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon 
belül tájékoztatja Önt. 
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb 
a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés 
elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti 
hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 
 

6. ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉG 

 

6.1. Kifogás az adatkezelőnél: Az érintett, aki a személyes adatai kezelésének körében jogai 
sérelmét állítja, a kérelmező személyének azonosítására alkalmas, írásbeli kérelemben kifogást 
terjeszthet elő az adatkezelőnél. A kifogást az adatkezelő köteles 30 napon belül kivizsgálni. 
 

6.2. Panasz: Az érintett, aki a személyes adatai kezelésének körében jogai sérelmét állítja, 
panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. Székhely: 1024 
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834 Telefon: +36 (1) 
391-1400 Telefax: +36 (1) 391- 1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

6.3. Bírósági eljárás kezdeményezése: Az érintett, ha a személyes adatai kezelésének 
jogellenességét tapasztalja, polgári pert kezdeményezhet. 
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