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I. ADATKEZELŐ BEMUTATÁSA 
 
A Gandhi Gimnázium Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola (a továbbiakban: 
Adatkezelő, Gimnázium vagy „Mi”) belső adatkezelési folyamatai jogszerűségének és az 
érintettek jogainak biztosítása céljából az alábbi adatvédelmi tájékoztatót alkotja. 
 
Adatkezelő megnevezése: Gandhi Gimnázium Kollégium és Művészeti 

Iskola 
OM azonosító: 027415 
Adatkezelő székhelye: 7629 Pécs, Dobó István u. 93.  
Adatkezelő elektronikus címe: info@gandhigimi.hu 
Adatkezelő képviselője: 
Adatvédelmi tisztviselő: 
 

Ignácz István igazgató 
Gilincsek Szabolcs 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az Adatkezelő a személyes adatok kezelését a vonatkozó 
jogszabályok, így elsősorban: 
 

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), 

- az európai parlament és a tanács (EU) 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 2016/679. számú 
rendelete (továbbiakban: Rendelet), 

- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nktv.), 
- az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény (Onyt.) 
- a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. 

rendelet (Vhr.), valamint 
- a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (EMMI rendelet). 
 
tiszteletben tartása mellett végzi. 
 
Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében 
megtesz minden az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb 
biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedést. 
 
Az Adatkezelő jelen tájékoztató útján tesz eleget a Rendelet szerinti tájékoztatási 
kötelezettségének. Jelen tájékoztató útján tájékoztatja az érintetteket a személyes adataik 
kezelésének lényeges vonásairól. Az egyes adatkezelési célokat és azok jellemzőit az alábbiak 
szerint határozza meg: 

 
***** 
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II. ADATKEZELÉSI CÉL: KÖZNEVELÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁHOZ 
KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK 

 

1. A köznevelési feladatok ellátásához kapcsolódó tanulói adatok kezelése 
 
Adatkezelés célja 
 
Az Adatkezelő által a felvételt nyert gyermekek és szüleik személyes adatainak 
jogszabályokban meghatározottak szerinti kezelése az Adatkezelő köznevelési feladatainak 
teljesítése során. 
 
Kezelt személyes adatok és kezelésük jogalapja 
 
Az Nktv. 41. § (4) bekezdése szerint a Gimnázium az alábbi személyes adatokat köteles 
kezelni a tanulóival kapcsolatban: 
 
a) a gyermek, tanuló neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének, 
tartózkodási helyének címe, társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar állampolgár 
esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat 
megnevezése, száma, 
b) szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma, 
c) a tanuló tanulói jogviszonyával kapcsolatos adatok 
ca) felvételivel kapcsolatos adatok, 
cb) az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul, 
cc) jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok, 
cd) a tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, 
ce) kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok, 
cf) a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok, 
cg) a gyermek, tanuló oktatási azonosító száma, 
ch) mérési azonosító, 
d) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok: 
da) a magántanulói jogállással kapcsolatos adatok, 
db) a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése, 
vizsgaadatok, 
dc) felnőttoktatás esetében az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatok,   
dd) a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok, 
de) a tanuló diákigazolványának sorszáma, 
df) a tankönyvellátással kapcsolatos adatok, 
dg) évfolyamismétlésre vonatkozó adatok, 
dh) a tanulói jogviszony megszűnésének időpontja és oka, 
e) az országos mérés-értékelés adatai, 
f) KIR azonosító. 
 
A Gimnázium kezeli továbbá a gyermek és a szülő e-mail címét is. 
 
A Gimnázium a fentieken túl nyilvántartja továbbá azokat az adatokat, amelyek a 
jogszabályokban biztosított kedvezményekre való igényjogosultság elbírálásához és 
igazolásához szükségesek. Ezen adatok kezelésére az Nktv. 41. § (9) bekezdése jogosítja fel a 
Gimnáziumot.  
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Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogszabályi 
kötelezés, valamint a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, vagyis az adatkezelőre ruházott 
- köznevelési tevékenység ellátása, mint - közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés.  
 
Tanulók minősítésével kapcsolatos adatok nyilvántartása 
 
A Gimnázium az Nktv. 41. § (1) bekezdése, valamint az EMMI rendelet 95 -107. §-aiban 
előírtak alapján köteles beírási naplót, osztálynaplót, csoportnaplót, foglalkozási naplót, 
vizsgajegyzőkönyveket, törzslapot és egyéb nyilvántartásokat vezetni, bizonyítványt 
kiállítani. Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben is a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) 
pontja. 
 
Tanulói hiányzás miatti adatkezelés 
 
A Gimnázium az EMMI rendelet 51. § (1) bekezdése szerint a tanuló betegség miatti 
hiányzása esetén kezeli a hiányzás igazolására szolgáló igazolást, mely tartalmazza a betegség 
miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is. Tekintettel arra, hogy az igazolás 
egészségügyi személyes adatot is tartalmazhat, az adatkezelés jogalapja kettős, egyrészt a 
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, másrészt pedig a Rendelet 9. cikk (2) bekezdés g) 
pontja.  
 
Fegyelmi eljárásokhoz kapcsolódó adatkezelés 
 
A Gimnázium a tanulókkal szemben meghatározott feltételek fennállása esetén az EMMI 
rendeletben szabályozottak szerint fegyelmi eljárást indíthat. A fegyelmi eljárást egyeztető 
eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez vezető események feldolgozása, 
értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti 
megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az EMMI rendelet 56. § (6) 
bekezdése szerint a tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni, 
amelyben fel kell tüntetni a tárgyalás helyét és idejét, a tárgyaláson hivatalos minőségben 
részt vevők nevét, az elhangzott nyilatkozatok főbb megállapításait. Szó szerint kell rögzíteni 
az elhangzottakat, ha a tárgyalás vezetője szerint ez indokolt, valamint ha azt a tanuló, a szülő 
kéri. 
 
Az EMMI rendelet 57. § (1) bekezdése alapján a Gimnázium köteles a fegyelmi határozat 
meghozatalához szükséges tényállást tisztázni. Ha ehhez a rendelkezésre álló adatok nem 
elegendők, hivatalból vagy kérelemre bizonyítási eljárást folytat le. Bizonyítási eszközök 
lehetnek a tanuló és a szülő nyilatkozata, az irat, a tanúvallomás, a szemle és a szakértői 
vélemény. A fegyelmi eljárás során törekedni kell minden olyan körülmény feltárására, amely 
a kötelességszegés elbírálásánál, a fegyelmi büntetés meghozatalánál a tanuló ellen vagy a 
tanuló mellett szól. Az eljárás során keletkező dokumentumokban rögzítésre kerülő személyes 
adatokat a fegyelmi eljárás eredményes lefolytatás érdekében kezeli a Gimnázium. A 
fegyelmi eljárás során a Megbízó az EMMI rendelet 58. § alapján határozatot hoz, melyet 
írásba foglal. 
 
A fegyelmi eljárásokkal kapcsolatos adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) 
pontja. 
 
 



4 
 

Tanuló- és gyermekbalesetek kivizsgálása 
 
A Gimnázium az EMMI rendelet 169. § (1) bekezdése alapján kivizsgálja és nyilvántartja a 
tanuló- és gyermekbaleseteket. A vizsgálat során fel kell tárni a kiváltó és a közreható 
személyi, tárgyi és szervezési okokat. A balesetekről jegyzőkönyvet kell felvenni. 
Figyelemmel arra, hogy a jegyzőkönyv tartalmazhat egészségügyi adatokat is, az adatkezelés 
jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pontja mellett a Rendelet 9. cikk (2) bekezdés g) 
pontja is lehet.  
 
Nyilvántartás végzett tanulókról  
 
A Gimnázium az EMMI rendelet 106. § (1) és (2) bekezdése szerint végzett tanulóiról köteles 
nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásban fel kell tüntetni az iskola nevét, OM azonosítóját és 
címét. A nyilvántartás a tanuló nevét, oktatási azonosító számát, születési helyét és idejét, 
anyja születéskori nevét, a tanuló iskolán belüli tanulmányai befejezésének évét, a tanulót 
esetlegesen átvevő iskola nevét, OM azonosítóját, címét és szakirányát tartalmazza. A 
Gimnázium által végzett adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja. 
 
Bizonyítvány kiállítása 
 
Az Nktv. 57. § (4) bekezdése szerint a tanuló az egyes évfolyamok, továbbá az érettségi 
vizsga tanulmányi követelményeinek teljesítéséről bizonyítványt kap. A bizonyítvány 
tartalmazza az általa tanúsított végzettségnek a jogszabály szerinti besorolását. Ugyanezen § 
(5) bekezdése rögzíti, hogy az iskolában csak az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott 
bizonyítványnyomtatvány, valamint bizonyítvány kiállításához szükséges nyomtatvány 
alkalmazható. 
 
További kötelezettségként rögzíti az Nktv., hogy a kiadott érettségi bizonyítványokról és a 
szakképesítést tanúsító bizonyítványokról – a vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint – 
központi nyilvántartást kell vezetni (Nktv. 57. § (7) bekezdés). 
 
Az EMMI rendelet 96. § (2) és (3) bekezdése szerint a bizonyítványban fel kell tüntetni az 
iskola nevét, OM azonosítóját, címét és az iskola körbélyegzőjének lenyomatát, a 
bizonyítvány sorszámát, a bizonyítványpótlap sorozatszámát, a tanuló nevét, oktatási 
azonosító számát, születési helyét és idejét, anyja születéskori nevét, a tanuló törzslapjának 
számát, a tanévet és az elvégzett évfolyam sorszámát, a tanuló által mulasztott órák számát, 
ezen belül külön megadva az igazolatlan mulasztások számát, a tanuló szorgalmának és - az 
alapfokú művészeti iskola kivételével - magatartásának értékelését, a tanuló által tanult 
tantárgyak megnevezését és minősítését, a szükséges záradékot, a nevelőtestület határozatát, a 
kiállítás helyét és idejét, az igazgató és az osztályfőnök aláírását. Az adatkezelés jogalapja 
ebben az esetben is a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pontja. 
 
Kollégiumi elhelyezéssel kapcsolatos adatkezelés 
 
Az Nktv. 46. § (6) bekezdés a) pontja szerint a tanuló joga, hogy kollégiumi ellátásban 
részesüljön ennek megfelelően a Gimnázium a tanulók részére igény esetén kollégiumi 
elhelyezést is biztosít. Az Nktv. 50. § (2) bekezdése szerint a Gimnázium jogosult 
megállapítani a kollégiumi tagsági jogviszony felvételi követelményeit. A tanuló a 
Gimnázium útján a beiratkozáskor kérheti kollégiumi felvételét a tanulói adatlapon szereplő 
mező kitöltésével. A kollégiumi jogviszony fennállása alatt az érintett tanulók 
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vonatkozásában a jogszabályban megjelölt adatokon felül csak a kollégiumi elhelyezéssel 
összefüggő adatokat kezeli a Gimnázium, így annak a szobának a megjelölését ahol a tanuló 
elhelyezésre kerül. A kollégiumi elhelyezéssel kapcsolatos adatkezelés jogalapra a Rendelet 
6. cikk (1) bekezdés e) pontja. 
 
Az adatok forrása 
 
Az adatokat az Oktatási Hivatal, mint a KIR adatkezelője, továbbá az érintett és törvényes 
képviselője bocsáthatja az Adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az érintett a személyes 
adatok forrása, a kezelt adatok körének esetleges változásáról azok felvételekor, közvetlenül 
ad tájékoztatást részére az Adatkezelő. 
 
Titoktartási kötelezettség 
 
Az Nktv. 42. § (1) bekezdése szerint a pedagógust, a nevelő és oktató munkát közvetlenül 
segítő alkalmazottat, továbbá azt, aki közreműködik a tanuló felügyeletének az ellátásában, 
hivatásánál fogva harmadik személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli a 
tanulóval és családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről 
a gyermekkel, szülővel való kapcsolattartás során szerzett tudomást. 
 
E kötelezettség a foglalkoztatási jogviszony megszűnése után is határidő nélkül fennmarad. A 
titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestület tagjainak egymás közti, valamint a 
gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival történő, a gyermek fejlődésével összefüggő 
megbeszélésre. 
 
A titoktartási kötelezettségtől függetlenül a tanuló szülőjével minden, a tanulóval összefüggő 
adat közölhető, kivéve, ha az adat közlése súlyosan sértené a tanuló testi, értelmi vagy 
erkölcsi fejlődését. 
 
Kikkel kell megosztanunk a gyermekek személyes adatait és miért? 
 
A személyes adatokat Adatkezelő kizárólag azon alkalmazottai jogosultak kezelni, akiknek a 
személyes adatok kezelése munkakörébe tartozik. 
 
Az Nktv. 41. (5) bekezdése szerint a tanuló személyes adatai - a jogszabályokban foglaltak 
szerint, a személyes adatok védelmére vonatkozó célhoz kötöttség megtartásával - 
továbbíthatók a fenntartónak, a kifizetőhelynek, a bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, a 
közneveléssel összefüggő igazgatási tevékenységet végző közigazgatási szervnek, a 
munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak, a nemzetbiztonsági 
szolgálatnak. 
 
A tanuló adatai közül 
 
a) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője neve, törvényes 
képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és 
telefonszáma, jogviszonya kezdete, szünetelésének ideje, megszűnése, magántanulói 
jogállása, mulasztásainak száma a tartózkodásának megállapítása, a tanítási napon a tanítási 
órától vagy az iskola által szervezett kötelező foglalkozástól való távolmaradás 
jogszerűségének ellenőrzése és a tanuló szülőjével, törvényes képviselőjével való 
kapcsolatfelvétel céljából, a jogviszonya fennállásával, a tankötelezettség teljesítésével 
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összefüggésben a fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, települési önkormányzat jegyzője, 
közigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat részére, 
 
b) iskolai felvételével, átvételével kapcsolatos adatai az érintett iskolához,  
 
c) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, társadalombiztosítási 
azonosító jele, szülője, törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, 
tartózkodási helye és telefonszáma, az iskolai egészségügyi dokumentáció, a tanuló- és 
gyermekbalesetre vonatkozó adatok az egészségi állapotának megállapítása céljából az 
egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek, 
 
d) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője, törvényes 
képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és 
telefonszáma, a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, a kiemelt figyelmet 
igénylő tanulóra vonatkozó adatok a veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából 
a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és ifjúságvédelemmel 
foglalkozó szervezetnek, intézménynek, 
 
e) az igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges adatai az igénybe vehető 
állami támogatás igénylése céljából a fenntartó részére, 
 
f) a számla kiállításához szükséges adatai a tankönyvforgalmazókhoz, 
 
g) az állami vizsgája alapján kiadott bizonyítványainak adatai a bizonyítványokat nyilvántartó 
szervezetnek a bizonyítványok nyilvántartása céljából, továbbá a nyilvántartó szervezettől a 
felsőfokú felvételi kérelmeket nyilvántartó szervezethez 
továbbítható. 
 
A tanuló 
 
a) sajátos nevelési igényére, beilleszkedési zavarára, tanulási nehézségére, magatartási 
rendellenességére vonatkozó adatai a pedagógiai szakszolgálat intézményei és a nevelési-
oktatási intézmények egymás között, 
 
b) magatartása, szorgalma és tudása értékelésével kapcsolatos adatai az érintett osztályon 
belül, a nevelőtestületen belül, a szülőnek, a vizsgabizottságnak, a gyakorlati képzés 
szervezőjének, a tanulószerződés alanyainak vagy ha az értékelés nem az iskolában történik, 
az iskolának, iskolaváltás esetén az új iskolának, a szakmai ellenőrzés végzőjének, 

 
c) a diákigazolványa kiállításához szükséges valamennyi adata a KIR adatkezelője, a 
diákigazolvány elkészítésében közreműködők részére 
továbbítható. 
 
Adatkezelőnek az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Onyt.) 6. § (1) bekezdése alapján a tanulókkal kapcsolatos adatokat fel kell 
töltenie az Oktatási Hivatal által üzemeltetett KIR központi nyilvántartásba. A KIR keretében 
folyó adatkezelés tekintetében az adatkezelő az Oktatási Hivatal. A tanulói adatok 
nyilvántartása elektronikusan tehát a KIR rendszerben történik. 
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Amennyiben az Adatkezelő e-mailben folytat kommunikációt az érintettekkel, abban az 
esetben az alábbi adatfeldolgozó szolgáltatásait vesszük igénybe: 
 
Google LLC. 
 
Az adatfeldolgozó az érintett személyes adatait kizárólag az Adatkezelő által meghatározott és 
szerződésben rögzített célból, az Adatkezelő utasításai szerint kezelheti, az adatkezelés 
tekintetében önálló döntési jogosultsága nincs. Az adatfeldolgozó titoktartási kötelezettséget 
és szerződéses garanciákat vállalt a feladatai teljesítése közben megismert személyes adatok 
megőrzésére vonatkozóan. 
 
Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez 
 
Adatkezelő az érintettek fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem 
nemzetközi szervezethez. 
 
Személyes adatok kezelésének időtartama 
 
Adatkezelőnek a köznevelési feladatok ellátása során az EMMI rendelet 1. számú 
mellékletében írt időtartamban kell a személyes adatokat megőriznie. 
 
Automatizált döntéshozatal és profilalkotás 
 
Egyik sem történik az adatkezelés során. 
 

***** 
2. Egészségügyi adatok kezelése  
 
Adatkezelés célja 
 
Az Adatkezelővel jogviszonyban álló tanulók fizikai állapotának, edzettségének felmérése 
(NETFIT) a tanulók egészsége megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, és a 
tanulók egészségi állapotának nyomon követése, fejlesztési lehetőségek előírása a tanulók 
fizikai fittségi szintjének feltárásával.  
 
Tanulók részére fogászati, szemészeti és általános szűrővizsgálat, iskolapszichológiai 
szolgáltatás biztosítása, prevenció, az oktatás-nevelés egészséges körülményeinek 
megteremtése. 
 
Kezelt személyes adatok és kezelésük jogalapja 
 
Az egészségi állapottal összefüggésben a tanulók egészségügyi adatai: fizikai állapot, 
edzettség (EMMI rendelet 4. számú melléklet), szűrővizsgálati adatok, szakvélemények, 
szakjavaslatok kerülnek kezelésre az alábbiak szerint. Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. 
cikk (1) bekezdés c) pontja. 
 
Fizikai állapot és edzettség mérése 
 
Az EMMI rendelet 81. § (1) bekezdése alapján a Gimnázium testnevelés tantárgyat tanító 
pedagógusa az országosan egységes mérési módszer és az annak alkalmazásához kifejlesztett 



8 
 

eszközök alkalmazásával a nappali rendszerű iskolai oktatásban részesülő tanulók 
részvételével ellátja a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérésével kapcsolatos 
feladatokat.  
 
Szűrővizsgálatok 
 
Az Nktv. 25. § (5) bekezdése szerint a Gimnáziumnak gondoskodnia kell a rábízott tanulók 
felügyeletéről, a nevelés és oktatás egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséről, a 
tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséről, ennek keretében különösen, 
hogy a tankötelezettség végéig a középfokú iskolába járó tanuló évenként legalább egyszer 
fogászati, szemészeti és általános szűrővizsgálaton vegyen részt. A tanuló joga az Nktv. 46. § 
(6) bekezdésének d) pontja szerint, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban 
részesüljön.  
 
A tanulót, ha egészségi állapota indokolja, az iskolaorvosi, szakorvosi szűrővizsgálat alapján 
könnyített testnevelés- vagy gyógytestnevelés-órára kell beosztani. Az EMMI rendelet 142. §-
a szerint az orvos által vizsgált tanulókról a Gimnáziumnak nyilvántartást kell vezetnie, 
amelyben fel kell tüntetnie a felvételi állapotot és az ellenőrző vizsgálatok eredményét. 
 
Az EMMI rendelet 132. §-ában foglalt kötelezettségének eleget téve a Gimnázium 
iskolapszichológust foglalkoztat az oktató-nevelő pedagógiai munka segítésére. Az 
iskolapszichológus a nevelési-oktatási intézményben a gyermekekkel, a tanulókkal 
közvetlenül, egyéni vagy csoportos foglalkozások keretében közreműködik a gyermekek 
beilleszkedését, társas kapcsolatait javító és iskolai teljesítményét növelő intézkedésekben, 
kezeli a tanulóknak a nevelési-oktatási intézménnyel összefüggő személyközi kapcsolati 
kommunikációs és esetlegesen fellépő teljesítményszorongásos tüneteit, továbbá megszervezi 
a pszichológiai jellegű szűrővizsgálatokat, preventív, pszichológiai témájú feladatokat, 
tanácsadást, együttműködést és ellátást.  
 
A fentiekben ismertetett adatkezelések jogalapja egyrészt a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) 
pontja, vagyis jogi kötelezettség teljesítése, továbbá a Rendelet 9. cikk (2) bekezdés g) pontja. 
 
Az adatok forrása 
 
Az adatok forrása egyrészt az érintett, másrészt pedig a szűrővizsgálatokat elvégző orvos, 
pszichológus. Amennyiben az érintett a személyes adatok forrása, a kezelt adatok körének 
esetleges változásáról azok felvételekor, közvetlenül ad tájékoztatást részére az Adatkezelő. 
 
Titoktartási kötelezettség 
 
Az Nktv. 42. § (1) bekezdése szerint a pedagógust, a nevelő és oktató munkát közvetlenül 
segítő alkalmazottat, továbbá azt, aki közreműködik a tanuló felügyeletének az ellátásában, 
hivatásánál fogva harmadik személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli a 
tanulóval és családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről 
a gyermekkel, szülővel való kapcsolattartás során szerzett tudomást. 
 
E kötelezettség a foglalkoztatási jogviszony megszűnése után is határidő nélkül fennmarad. A 
titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestület tagjainak egymás közti, valamint a 
gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival történő, a gyermek fejlődésével összefüggő 
megbeszélésre. 
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A titoktartási kötelezettségtől függetlenül a tanuló szülőjével minden, a tanulóval összefüggő 
adat közölhető, kivéve, ha az adat közlése súlyosan sértené a tanuló testi, értelmi vagy 
erkölcsi fejlődését. 
 
Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei 
 
A rendelkezésre bocsátott adatokat az Adatkezelő csak azon munkavállalói jogosultak 
megismerni akiknek az a munkaköri feladataik ellátásához szükséges.  
 
A NETFIT rendszerbe a jogszabály által előírt adatok feltöltésre kerülnek. 
 
Az Adatkezelő az adatkezelés során adatfeldolgozót nem vesz igénybe. 
 
Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez 
 
Adatkezelő az érintettek fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem 
nemzetközi szervezethez. 
 
Személyes adatok kezelésének időtartama 
 
Adatkezelőnek a köznevelési feladatok ellátása során az EMMI rendelet 1. számú 
mellékletében írt időtartamban kell a személyes adatokat megőriznie. 
 
Automatizált döntéshozatal és profilalkotás 
 
Egyik sem történik az adatkezelés során. 
 

***** 
 

III. AZ ÉRINTETT JOGAI AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN 
 
Tájékoztatáshoz való jog 
 
Az érintettnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, melyet az Adatkezelő 
jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesít. 
 
Hozzájáruláson alapuló adatkezelések 
 
Amennyiben valamely adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor jogosult 
bármikor a korábban az adatkezelésre adott hozzájárulását visszavonni. Fontos azonban 
tudnia, hogy a hozzájárulás visszavonása kizárólag azon adatokra vonatkozhat, amelyek 
kezelésének más jogalapja nincs. Amennyiben az érintett személyes adatok kezelésének más 
jogalapja nincs, abban az esetben a hozzájárulás visszavonását követően a személyes adatokat 
véglegesen és visszaállíthatatlanul töröljük. A hozzájárulás visszavonása a Rendelet alapján a 
visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti. 
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Hozzáférési jog 
 
Az érintettet kérelmére az Adatkezelő bármikor a későbbiekben tájékoztatja, hogy a 
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor a személyes adatokhoz és a 
következő információkhoz hozzáférést biztosít: 
 

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

személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik 
országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 

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

e) tájékoztatjuk továbbá azon jogáról, hogy kérelmezheti 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, illetve bírósági 
eljárás megindításának joga; 

g) ha az adatokat nem közvetlenül az érintettől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó 
minden elérhető információ; 

h) ha sor kerül automatizált döntéshozatalra, ennek tényéről, ideértve a profilalkotást is, 
valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, tehát arról, hogy az 
ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható 
következményekkel bír. 

 
Személyes adatok helyesbítéséhez való jog 
 
Az érintett bármikor jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük 
a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az 
érintett jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő 
nyilatkozat útján történő - kiegészítését. 
 
Kérjük, a személyes adataiban bekövetkezett változást mielőbb jelentse be, ezzel is 
megkönnyítve a jogszerű adatkezelést, valamint a jogainak érvényesülését. 
 
Törléshez való jog 
 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a 
rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 
 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük 
vagy más módon kezeltük; 

b) hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén visszavonja az adatkezelés alapját képező 
hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 
adatkezelésre, vagy tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés 
ellen; 

d) a személyes adatokat jogellenesen kezeltük; 
e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban 

előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 
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f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

 
Az Adatkezelő az érintett törlési kérelmét nem teljesíti, amennyiben a további adatkezelés 
szükséges az alábbi okok valamelyike miatt: 
 

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása 
céljából; 

b) a személyes adatok kezelését előíró, Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami 
jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből végzett feladat végrehajtása 
céljából; 

c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; 
d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy 

statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy 
komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy 

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 
 
Az adatok törlése végelegesen és visszaállíthatatlanul történik. Törlés esetén erről értesítjük 
azon adatkezelőket is, akiknek az érintett hozzájárulásával korábban az adatokat 
továbbítottuk. 
 
Az adatkezelés korlátozásához való jog 
 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az 
alábbiak valamelyike teljesül: 
 

a) vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát; 

b) az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, 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 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. 

 
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak 
 

a) az érintett hozzájárulásával, 
b) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,  
c) más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy 
d) az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhetjük. 

 
Tiltakozáshoz való jog 
 
Amennyiben a személyes adatok kezelésének az Adatkezelő jogos érdeke (Rendelet 6. cikk 
(1) bekezdés f) pont) a jogalapja, vagy az adatkezelés az adatkezelőre ruházott közhatalmi 
jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (Rendelet 6. 
cikk (1) bekezdés e) pont) úgy az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos 
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okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett 
rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. 
 
Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha 
bizonyítjuk, 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. 
 
Adathordozhatósághoz való jog 
 
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott 
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, 
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek 
továbbítsa, ha: 
 
a) az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) 
pontja szerinti szerződésen alapul; és 
b) az adatkezelés automatizált módon történik. 
 

***** 
 

Az érintett jogainak érvényesítésére szolgáló eljárásrend 
 
Az érintett (vagy törvényes képviselője) a fenti jogait az info@gandhigimi.hu címre 
megküldött elektronikus levelében, az Adatkezelő székhelyére (7629 Pécs, Dobó István u. 
93.) eljuttatott postai levélben, illetve az Adatkezelő székhelyén személyesen tudja 
gyakorolni. Adatkezelő az érintett kérelmének vizsgálatát és teljesítését a beérkezését 
követően indokolatlan késedelem nélkül megkezdi. A kérelme alapján tett intézkedéseinkről a 
beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatjuk az érintettet. Amennyiben a kérelmét 
nem áll módunkban teljesíteni, úgy 30 napon belül tájékoztatjuk a megtagadásának okairól és 
a jogorvoslati jogairól. 
 
IV. JOGORVOSLATI JOG AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN 
 
Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelése 
megsérti a Rendeletet, az Infotv.-t, vagy egyéb, a személyes adatok kezelésére vonatkozó 
jogszabályokat, jogosult arra, hogy – az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok 
sérelme nélkül – panasz tegyen egy felügyeleti hatóságnál. A hatóságnak ezt követően a 
panaszt ki kell vizsgálnia és a vizsgálat eredményéről az érintettet értesítenie kell. A panasz 
megtételére az érintett jogosult bármelyik európai uniós tagállami hatóságnál, így különösen a 
szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti 
tagállamban. A magyar adatvédelmi hatóság elérhetőségeit alul olvashatja. 
 
A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az érintett Adatkezelővel 
szemben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint Adatkezelővel, illetve az általunk 
megbízott vagy rendelkezésünk alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes 
adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában 
meghatározott előírások megsértésével kezeli. 
 

mailto:info@gandhigimi.hu
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A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A 
per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy 
Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék (Pécsi Törvényszék) előtt is megindítható. 
 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel 
Adatkezelőünkkel szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy 
személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen 
veszélye fennáll, illetve, hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését 
Adatkezelő korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. A 
bejelentést az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni: 
 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) 
Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  
URL: http://naih.hu 
 
 Pécs, 2019. 04. 30. 
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