
 
Adatfeldolgozói nyilvántartás 

 
 

Sorszám Adatkezelési cél 
melyben 

közreműködik 

Jogalap Adatfeldolgozó 
adatai 

Feldolgozásra 
kerülő adatok köre 

Adatok 
kezelésének 

jellemzői 

Igénybe vesz 
további 

feldolgozót 

1. 

Kollégiumi 
elhelyezés 

biztosítása tanulók 
részére 

A Rendelet 6. cikk 
(1) bekezdésének 

e) pontja 
Nktv. 17. § (1)-(2), 
(4)-(5) bekezdések 
és az Nktv. 46. § 
(6) bekezdés a) 

pont. 

 
Gandhi 

Gimnázium 
Közhasznú 

Nonprofit Kft. 
7629 Pécs, Komját 

A. u. 5. 

Tanuló neve, 
tanulmányi 

eredmények, 
kollégiumi 

tagságának ténye, 
szobanyilvántartás 

Adatkezelés 
időtartama: a 

kollégiumi tagsági 
jogviszony 

megszűnéséig. 

nem 

2. 

Arany János 
Kollégiumi 
Programban 

igénybe vehető 
kedvezmények, 
illetve ösztöndíj 

biztosítása a 
programba 

jelentkező tanulók 
részére. 

Rendelet 6. cikk 
(1) bekezdés e) 

pontja 
EMMI rendelet 

174. § (8) 
bekezdése, illetve 

az EMMI által 
kiadott jelentkezési 

lap alapján 

Gandhi 
Gimnázium 
Közhasznú 

Nonprofit Kft. 
7629 Pécs, Komját 

A. u. 5. 

Arany János 
Kollégiumi 

Programhoz való 
csatlakozás 
feltételeinek 

fennállását igazoló 
személyes adatok 

EMMI rendelet 174. 
§ (8) bekezdésében 
foglaltak szerint, 
továbbá a tanuló 

Adatkezelés 
időtartama: az 
Arany János 
Kollégiumi 

Programban való 
részvétel 

megszűnése 

nem 



neve, születési helye, 
születési ideje, anyja 

neve, lakcíme, 
telefonszáma, 

általános iskolájának 
adatai, 

osztályfőnökének 
neve, OM 
azonosítója 

3. 

Tanulók részére 
iskolai étkezési 

lehetőség 
biztosítása 

A Gimnázium 
adatkezelésének 

jogalapja  a Gyvt. 
21/B § (1) 

bekezdés d) 
pontja, a Gyvt. 

21/B § (2) 
bekezdése és az 
Nktv. 46. § (3) 

bekezdés b) pontja 
alapján a Rendelet 

6. cikk (1) 
bekezdés e) pontja, 

vagyis a 
Gimnáziumra 

ruházott 
közhatalmi 
jogosítvány 

gyakorlásának 
keretében végzett 

feladat 
végrehajtása, míg 

Gyvt. 21. § (1) 
bekezdése, vagyis a 

Gandhi 
Gimnázium 
Közhasznú 

Nonprofit Kft. 
7629 Pécs, Komját 

A. u. 5. 

A tanulók neve, 
étkeztetési igény 

ténye tanuló 
ételallergiájára, 

ételérzékenységére 
vonatkozó adatok, 

kedvezményt 
megalapozó 

dokumentumok 

Adatkezelés 
időtartama: A 

tanulóval kötött 
étkeztetésre 
vonatkozó 

megállapodás 
megszűnését 
követően az 

elévülési időben. 
Az ételallergiára 

vonatkozó adatok 
vonatkozásában az 

érintett 
hozzájárulásának 
visszavonásáig. 

nem 



gyermekétkeztetés 
szolgáltatás 

biztosítása kapcsán 
az ennek 

vonatkozásában az 
érintett törvényes 

képviselőjével 
kötött szerződés 

teljesítése 
érdekében a 

Rendelet 6. cikk b) 
pontja , tehát 
szerződéses 
kötelezettség 

teljesítése. 
Az ételallergia, 

ételérzékenységgel 
kapcsolatos adatok 
vonatkozásában az 

adatkezelés 
jogalapja a 

Rendelet 9. cikk 
(2) bekezdés a) 
pontja, tehát az 

érintett 
hozzájárulása. 

4. 

Számlakezelés 
(számlák kiállítása 

és megőrzése 
Áfatv. és 

Számviteli törvény 
szerint) 

Rendelet 6. cikk 
(1) bekezdés c) 

pontja 
általános forgalmi 
adóról szóló 2007. 

évi CXXVII. 

Gandhi 
Gimnázium 
Közhasznú 

Nonprofit Kft. 
7629 Pécs, Komját 

A. u. 5. 

Áfatv. 169.§ szerint 

Adatkezelés 
időtartama: 

Számviteli tv. 169. 
§ (2): kiállítást 

követő 8. év utolsó 
munkanapja 

nem 



törvény (Áfatv.) 
159. § (1) bekezdés 

5.  Az Adatkezelő és 
az érintett között 
létrejött szerződés 

teljesítése 

Rendelet 6. cikk 
(1) bekezdés b) 

pontja 
Rendelet 6. cikk 
(1) bekezdés f) 

pontja 

Gandhi 
Gimnázium 
Közhasznú 

Nonprofit Kft. 
7629 Pécs, Komját 

A. u. 5. 

természetes személy 
esetén: név, lakcím, 
anyja neve, születési 

hely, idő, 
adóazonosító jel 
(amennyiben a 

fizetéshez 
szükséges), 

bankszámlaszám 
(amennyiben a 

fizetéshez 
szükséges), 
elérhetőség 

 
Egyéni vállalkozó 

esetén: név, székhely, 
nyilvántartási szám, 

adószám 
(amennyiben a 

fizetéshez szükséges) 
bankszámlaszám 
(amennyiben a 

fizetéshez 
szükséges), 
elérhetőség 

Adatkezelés 
időtartama: 
Szükséges 

meghatározni, de 
legfeljebb 
szerződés 

megszűnésétől 
számított 5 év 
(elévülési idő) 

nem 

6. 

Az Adatkezelő és 
az érintett óraadó 

pedagógusok 
között létrejött 

megbízási 

Rendelet 6. cikk 
(1) bekezdés b) 

pontja 
Rendelet 6. cikk 
(1) bekezdés c) 

pontja 

Gandhi 
Gimnázium 
Közhasznú 

Nonprofit Kft. 
7629 Pécs, Komját 

A. u. 5. 

Név, születési hely, 
idő, nem, 

állampolgárság, nem 
magyar állampolgár 

esetén a 
Magyarország 

Adatkezelés 
időtartama: 
Szükséges 

meghatározni, de 
legfeljebb 
szerződés 

nem 



szerződés 
teljesítése 

területén való 
tartózkodás jogcíme 
és a tartózkodásra 

jogosító okirat 
megnevezése, száma, 

lakóhelye, 
tartózkodási helye, 

végzettséggel, 
szakképzettséggel 

kapcsolatos adatok, 
oktatási azonosító 

szám, az Nktv. 66. § 
(1) bekezdésében 

foglaltakat 
alátámasztó 

dokumentumok, 
elérhetőség 

megszűnésétől 
számított 5 év 
(elévülési idő) 

Az Nktv. 66/A. § 
(3) bekezdése 

szerint a bűnügyi 
nyilvántartó szerv 

által kiállított 
hatósági 

bizonyítványból 
megismert 

személyes adatokat 
a Gimnázium a 

megbízás 
létesítésével 

összefüggésben 
meghozott döntés 
időpontjáig vagy a 

megbízási 
jogviszony 

megszűnéséig vagy 
megszüntetéséig 

kezeli. 
A 20/2012. (VIII. 

31.) EMMI 
rendelet 1. számú 

melléklete 
tartalmazza az 

oktatási-nevelési 
intézmények 
irattározási és 
dokumentum 

őrzési 



kötelezettségének 
időtartamát. 

7. 

Adatkezelő 
népszerűsítése, 
rendezvények 

dokumentálása és 
promotálása 
fénykép- és 

videófelvételek 
készítésével 

Rendelet 6. cikk 
(1) bekezdés a) 
vagy f) pontja 

Gandhi 
Gimnázium 
Közhasznú 

Nonprofit Kft. 
7629 Pécs, Komját 

A. u. 5. 

Érintett képmása és 
érintettről készült 

videófelvétel 

Adatkezelés 
időtartama: 

Hozzájárulás 
esetén az érintett 

előzetes 
hozzájárulásának 
visszavonásáig, 

jogos érdek esetén 
[…] ideig. 

nem 

8. 

Munkaviszony 
létesítéséhez, 
teljesítéséhez, 

megszüntetéséhez 
kapcsolódó adatok 

Rendelet 6. cikk 
(1) bekezdés a), b), 

c), f) pontjai 
 

Rendelet 9. cikk 
(2) bekezdésének 
a), b), h) pontjai 

Gandhi 
Gimnázium 
Közhasznú 

Nonprofit Kft. 
7629 Pécs, Komját 

A. u. 5. 

Munkavállalói 
adatkezelési 

tájékoztató szerint 

Adatkezelés 
időtartama: 

Jogszabályok 
szerint 

nem 

9. 

Munkavállalókat 
érintő letiltások 
végrehajtása, az 

ezzel kapcsolatos 
események 

nyilvántartása 

Rendelet 6. cikk 
(1) bekezdés c) 

pontja 
Vht. 58. § (2) 

Gandhi 
Gimnázium 
Közhasznú 

Nonprofit Kft. 
7629 Pécs, Komját 

A. u. 5. 

Név, Letiltás 
összege, jogosult, 

letiltás 
végrehajtásának 

időtartama 

Adatkezelés 
időtartama: 

Jogszabályok 
szerint, az elévülési 

idő elteltével 

nem 

10. Beléptetőrendszer 
Rendelet 6. cikk 
(1) bekezdésének 

f) pontja 

Gandhi 
Gimnázium 
Közhasznú 

Nonprofit Kft. 
7629 Pécs, Komját 

A. u. 5. 

Név, kártyaszám, 
belépés, kilépés 

időpontja 

Adatkezelés 
időtartama: A 

bérszámfejtésből 
esetlegesen 

keletkező igények 
elévüléséig 

nem 

11. Munkaidő, 
rendkívüli 

Rendelet 6. cikk 
(1) bekezdés c) 

pontja 

Gandhi 
Gimnázium 
Közhasznú 

Munkaidő/rendkívüli 
munkaidő kezdete 

Adatkezelés 
időtartama: 

Jogszabályok 
nem 



munkaidő 
nyilvántartása 

 

Mt. 134. § (1) Nonprofit Kft. 
7629 Pécs, Komját 

A. u. 5. 

szerint, az elévülési 
idő elteltével 

12. Betegszabadság 
nyilvántartása 

Rendelet 6. cikk 
(1) bekezdés c) 

pontja 
 

Rendelet 9. cikk 
(2) bekezdés b) 

pontja 

Gandhi 
Gimnázium 
Közhasznú 

Nonprofit Kft. 
7629 Pécs, Komját 

A. u. 5. 

Betegszabadság 
Ideje, oka 

Adatkezelés 
időtartama: 

Jogszabályok 
szerint 

nem 

13. 

Szabadság, 
rendkívüli 
szabadság, 

pótszabadság 
nyilvántartása 

Rendelet 6. cikk 
(1) bekezdés c) 

pontja 
Rendelet 9. cikk 
(2) bekezdés b) 

pontja 
Mt. 134. § (1) c) 

Gandhi 
Gimnázium 
Közhasznú 

Nonprofit Kft. 
7629 Pécs, Komját 

A. u. 5. 

Szabadság ideje, 
kivett szabadnapok 

száma, gyermek utáni 
pótszabadság: 

adóazonosító száma, 
tartós betegség 

igazolása 

Adatkezelés 
időtartama: 

Jogszabályok 
szerint, az elévülési 

idő elteltével 

nem 

14. 

Táppénz, 
gyermekgondozási 

díj, 
csecsemőgondozási 
díj, gyermek ápolás 

címén igényelt 
táppénz, baleseti 

táppénz 
igényléséhez 
kapcsolódó 
adatkezelés 

Rendelet 6. cikk 
(1) bekezdés c) 

pontja 
Rendelet 9. cikk 
(2) bekezdés b) 

pontja 
Mt. 10. § (1) 

Gandhi 
Gimnázium 
Közhasznú 

Nonprofit Kft. 
7629 Pécs, Komját 

A. u. 5. 

Ellátás 
igénybevételéhez 

szükséges személyes 
adatok, a jogszabály 

szerinti 
nyomtatványban 
meghatározottak 

szerint; 
"Foglalkoztatói 

igazolás" 
nyomtatvány 

Adatkezelés 
időtartama: 

Jogszabályok 
szerint 

nem 

15. 

Munkaviszony 
létesítése, 
teljesítése, 

megszüntetése 
kapcsán 

Rendelet 6. cikk 
(1) bekezdés c) 

pontja; 
Art. 16. § (4) 

Gandhi 
Gimnázium 
Közhasznú 

Nonprofit Kft. 

T1041 számú 
bejelentő és változás-

bejelentő adatlap 
szerint 

Adatkezelés 
időtartama: 

Jogszabályok 
szerint 

nem 



teljesítendő 
adóhatósági 
bejelentés 

7629 Pécs, Komját 
A. u. 5. 

16. Adókötelezettség 
teljesítése (SZJA) 

Rendelet 6. cikk 
(1) bekezdés c) 

pontja 

Gandhi 
Gimnázium 
Közhasznú 

Nonprofit Kft. 
7629 Pécs, Komját 

A. u. 5. 

08M számú 
nyomtatvány szerinti 

adatok 

Adatkezelés 
időtartama: 

Jogszabályok 
szerint 

nem 

 
 
 


