I. ADATKEZELŐ BEMUTATÁSA
A Gandhi Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola (a továbbiakban:
Adatkezelő vagy „Mi”) belső adatkezelési folyamatai jogszerűségének és az érintettek
jogainak biztosítása céljából az alábbi adatvédelmi tájékoztatót alkotja.
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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.),
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),
az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény (Onytv.)
a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

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 intézkedéseket.
Az Adatkezelő a jelen tájékoztató útján tesz eleget a Rendelet szerinti tájékoztatási
kötelezettségének. Adatkezelő a jelen tájékoztató útján tájékoztatja az érintetteket a személyes
adataik kezelésének lényeges vonásairól. Az Adatkezelő egyes adatkezelési célokat és azok
jellemzőit az alábbiak szerint határozza meg:
*****
II.
ADATKEZELÉSI
CÉL:
A
KÖZÉPFOKÚ
MEGSZERVEZÉSÉHEZ
SZÜKSÉGES ADATOK
FELVÉTELI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSA

FELVÉTELI
ELJÁRÁS
NYILVÁNTARTÁSA,
A

Adatkezelő köznevelési feladatok ellátására létrehozott intézmény, mely tevékenysége során
jogszabály alapján kezeli a tevékenysége folytatásához szükséges személyes adatokat. E
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kötelező adatkezelés elengedhetetlen az Adatkezelő jogszerű működéséhez
jogszabályokban meghatározott köznevelési célok megvalósulásának biztosításához.

és

a

A középfokú felvételi eljárás a tanulói jogviszony létrejöttét elősegítő, azt megelőző jogilag
szabályozott folyamat. A középfokú felvételi eljárást az EMMI rendelet 30. § alapján az
Oktatási Hivatal által működtetett középfokú felvételi eljárás informatikai rendszereiben
(KIFIR) kell lebonyolítani, mely rendszert a felvételi eljárásban részt vevő tanulók adatainak
kezelésére hozott létre a jogalkotó.
A KIFIR-ben rögzített adatok tekintetében az Oktatási Hivatal az adatkezelő, Adatkezelő azon
adatok tekintetében válik adatkezelővé, amelyekhez az Oktatási Hivatal hozzáférést biztosít
számára az EMMI rendelet 41. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel arra, hogy a felvételről
szóló döntést Adatkezelő hozza meg.
Adatkezelés célja
Az Adatkezelő célja a személyes adatok kezelésével a középfokú felvételi eljárás
megszervezése és jogszerű lebonyolítása, melyhez a jogszabályokban meghatározott adatokat
szükséges kezelnie.
Kezelt személyes adatok és kezelésük jogalapja
Az Onytv. 1. számú mellékletének III. cím 2. pontja szerint a középfokú felvételi eljárás
megszervezéséhez szükséges adatok nyilvántartása az alábbi személyes adatokat tartalmazza:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

a tanuló általános iskolájának OM azonosítója, neve, székhelyének címe;
a tanuló oktatási azonosító száma;
a tanuló, törvényes képviselő telefonszáma;
az értesítési címzett neve, értesítési címe, értesítési e-mail-címe, értesítési
telefonszáma,
a tanuló sajátos nevelési igényére, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségére
vonatkozó adat;
a tanuló évfolyama;
a tanuló jelentkezései;
a tanuló tanulmányi eredményei a jelentkezés típusától függően (1-8. évfolyam);
a központi írásbeli vizsga típusa, tárgya, eredménye;
a központi írásbeli vizsgával kapcsolatban fellebbezést benyújtó neve;
a középfokú felvételi eljárásban részt vevő nevelési-oktatási intézményének neve,
székhelyének és feladat ellátási helyének címe, OM azonosítója, képviselőjének
(vezetőjének) neve, e-mail-címe, faxszáma és az intézmény e-mail címe,
ügyintézőjének neve, elérhetősége.

Leendő tanulók jelentkezéshez tanulói adatlapot és jelentkezési lapot kötelesek kitölteni,
amelyeket a tanuló általános iskolája KIFIR-ben rögzít az EMMI rendelet 37. § (1)
bekezdésébe foglaltak szerint. Az általános iskola a tanulói adatlapot és a jelentkezési lapot az
Adatkezelőnek papír alapon is megküldi az Onytv. 7. § (9) bekezdése szerint.
Az EMMI rendelet 37. § (7) bekezdése szerint a tanulói adatlap és a jelentkezési lap érintett
jelentkező általi, illetve szükség esetén a szülői felügyeleti jogokat gyakorló vagy a gyám
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általi aláírása hozzájárulást jelent ahhoz, hogy a jelentkező személyes adatait az Adatkezelő és
az Oktatási Hivatal a felvételi eljárás törvényes lefolytatása érdekében kezelje.
A köznevelés biztosításához, így a középfokú felvételi eljárás lebonyolításához szükséges
mértékű adatkezelést általánosságban az Nktv. 41. § (1) bekezdése írja elő az Adatkezelő
számára.
Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pontja szerint az Adatkezelőre
ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása, amely
adatkezelés az Nktv. 41. § (1) bekezdésén, az EMMI rendelet 26-45. §-ain, valamint az
Onytv. 1. számú melléklet III. cím 2. pontján alapul.
Személyes adatok forrása
Az érintett, valamint az Oktatási Hivatal.
Titoktartási kötelezettség
Az Nktv. 42. § (1) bekezdése szerint a pedagógust, a nevelő és oktató munkát közvetlenül
segítő alkalmazottat, így a felvételi eljárás lebonyolításában részt vevő munkatársat továbbá
azt, aki közreműködik a felvételi eljárás lebonyolításában, hivatásánál fogva harmadik
személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel, a tanulóval és
családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a
gyermekkel, tanulóval, szülővel való kapcsolattartás során, vagy a felvételi eljárás 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
megbeszélésére.
A titoktartási kötelezettségtől függetlenül a gyermek és a kiskorú tanuló szülőjével minden, a
gyermekével összefüggő adat közölhető, kivéve, ha az adat közlése súlyosan sértené a
gyermek, tanuló testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését.
Kikkel kell megosztanunk a tanulóink személyes adatait és miért?
A jelentkezést benyújtó tanulók személyes adatait az Adatkezelő kizárólag azon alkalmazottai
jogosultak kezelni, akiknek a személyes adatok kezelése munkakörébe tartozik.
Az EMMI rendelet 40. §-ában foglalt kötelezettségének eleget téve az Adatkezelő a honlapján
nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét. A nyilvánosságra hozott jegyzékben a
jelentkező az oktatási azonosító számával szerepel, egyéb személyes adatai nélkül.
A jelentkezők felvételi jegyzéke tartalmazza
a) tanulói oktatási azonosítót,
b) a jelentkezőnek a felvételi eljárásban elért összesített eredményét, és
c) az iskola által meghatározott rangsorban elfoglalt helyét.
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Adatkezelő, a jelentkező tanulók adatait tartalmazó ideiglenes felvételi rangsort megküldi az
Oktatási Hivatalnak (EMMI rendelet 41. § (4) bekezdés).
Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez
Adatkezelő a tanulók fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem
nemzetközi szervezethez.
Személyes adatok kezelésének időtartama
Adatkezelőnek a köznevelési feladatok ellátása során a 20/2012. (VIII. 31.) 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.
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;
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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;
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;
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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)
b)
c)
d)

az érintett hozzájárulásával,
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy
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
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,
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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.
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:
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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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HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
(14-18. éves tanuló)
Alulírott,
_____________________________________________________________________
(tanuló, születési idő)
hozzájárulok, hogy a Gandhi Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola az iskolai
felvételi eljárás során adataimat rögzítse, és azokat felhasználja az adatkezelési tájékoztatóban
írtak szerint.
Igen

Nem

Alulírott,
___________________________________________________________(törvényes
képviselő)
___________________________________________________________(törvényes
képviselő)
mint a Tanuló törvényes képviselője, hozzájárulok, hogy a Gandhi Gimnázium, Kollégium és
Alapfokú Művészeti Iskola az iskolai felvételi eljárás során gyermekem adatait rögzítse, és
azokat felhasználja az adatkezelési tájékoztatóban írtak szerint.
Igen

Nem

Külön élő szülők esetén:
Nyilatkozom, hogy a gyermek feletti felügyeleti jogokat én gyakorlom.
Az adatkezelési tájékoztató megismerhető a www.gandhigimi.hu címen, az Iskolatitkárnál,
valamint a beiratkozáskor a helyszínen. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem:
Tanuló
Törvényes képviselő
Törvényes képviselő
Pécs, 2019.

______________________
Tanuló

______________________
Törvényes képviselő

______________________
Törvényes képviselő
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HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
(18. életévét betöltött tanuló)
Alulírott,
_____________________________________________________________________
(tanuló, születési idő)
hozzájárulok, hogy a Gandhi Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola az iskolai
felvételi eljárás során adataimat rögzítse, és azokat felhasználja az adatkezelési tájékoztatóban
írtak szerint.
Igen

Nem

Az adatkezelési tájékoztató megismerhető a www.gandhigimi.hu címen, az Iskolatitkárnál,
valamint a beiratkozáskor a helyszínen. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem:
Tanuló
Pécs, 2019.

______________________
Tanuló
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