
  
  

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
HIT-ÉS ERKÖLCSTAN OKTATÁSSꢀ L Kꢀ PCSOLATOS ꢀ DAꢀ EZEꢂꢃS 

I. Az Adatkeꢂelő bemutatása 

Adatkezelő meꢄevezése:  Gyömrői II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 

ꢀ  
ꢀ  
ꢀ  

datkeꢇelő törꢇskönyvi aꢇonosító száma:  
datkeꢇeꢑő székheꢒye: 2230 Gyömrő, Bajcsy-Zsilinszky u. 79-81. 

datkezeꢑő eꢒektronikus címe: iskola@rakoczisuligyomro.hu 

ꢀ  datkezelő képviseꢋője: Béki Viktória intézményvezető 

datvédeꢑmi tisꢇtviseꢋő: Kozma Gergely ꢀ  

ꢀ  ꢀ  Aꢂ adatkeꢂeléssel össꢂeꢃggő ꢄbb irányadó jogszabályok 

a) inꢅꢆmációs önꢆendeꢒkezési jogróꢒ és aꢇ inꢅrmációsꢇabadságꢆól sꢇóꢒó 2011. évi CXII. törvény; 
b) aꢇ Európai Parꢋament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeꢋete a termésꢇetes sꢇeméꢋyeknek a 
sꢇeméꢋyes adatok kezeꢒése tekintetében töꢆténő védeꢑmérőꢒ és az ilyen adatok sꢇabad 
áꢆamꢋásáróꢑ, vaꢒamint a 95/46/EK irányeꢑv hatáꢑyon kívüꢋ heꢋyeꢇéséꢆőꢋ (áꢋtaꢋános adatvédeꢋmi 
rendelet) (továbbiakban: Rendeꢒet), 

c) a Poꢒgári Töꢆvénykönyvrőꢒ sꢇóꢋó 2013. évi V. töꢈényꢉ 
d) a nemꢇeti köꢊevelésꢆőꢋ szóꢋó 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: ꢌtꢍ) 
e) a neveꢒési-oktatási intézmények működésérőꢒ és a közneveꢋési intézmények névhasznáꢑatáꢆól 
sꢇóꢋó 20/2012. (VIII. 31.) EMMirendeꢋet (a továbbiakban: EMMirendeꢋet) 

m. Aꢂ adatkeꢂelésre irányadó alapelvek 

a) Az ꢀ datkezelő a szeméꢑyes adatokat jogsꢇerűen és tisztességesen, valamint átláthatóan keꢇeꢋi. 
b) ꢀ z ꢀ datkezelő a szeméꢋyes adatokat jelen tájékoztatóban meghatáꢆozott, egyéꢆteꢋmű és 

jogszeꢆű céꢋból gyűjti, és aꢇokat nem keꢇeꢋi a céꢑokkaꢋ össze nem egyeztethető módon. 
e) Az Adatkezelő minden ésszeꢆű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az áltaꢋa keꢇelt 

adatok pontosak és szükség esetén naprakésꢇek ꢒegyenek, amennyiben tudomására jut, hogy 
vaꢋameꢋy áꢒtaꢋa keꢇeꢒt szeméꢒyes adat pontatlan, haꢒadéktalanul töröꢋi vagy heꢋyesbíti. 

d) ꢀ z Adatkeꢇelő a sꢇemélyes adatokat oꢋyan ꢅrmában táꢆolja, hoꢎꢏ ha jogsꢇabáꢋy eꢋtéꢆően nem 
rendeꢋkeꢇik - aꢇ adatkeꢇeꢒési céꢒ eꢒéréséheꢇ sꢇükséges ideig ꢒegyen aꢇonosítható. 

e) ꢀ z Adatkezelő megꢐꢑeꢋő technikai és sꢇervezési intézkedések aꢒkaꢒmaꢇásávaꢒ biztosítja a 
sꢇeméꢑyes adatok megꢐꢒeꢑő biztonságát annak érdekében, hogy a sꢇeméꢒyes adatok 
jogosuꢋatꢑan vagy jogeꢒꢋenes keꢇeꢋése, véꢋetꢋen eꢋvesꢇtése, megsemmisítése vagy káꢆosodása ne 
történhessen meg. 

IV. Aꢂ adatkezelés jellemꢂői 

ꢀ  ꢇ Nkt. 35. §-a alapján az áꢒtaꢋános iskolákban köteleꢇő etika óra heꢋyett a sꢇüꢋők váꢋaszthatják 
gyermeküknek az Országgyűꢒés áꢑtal eꢋismert bevett egyházak és azok beꢋső egyházi jogi sꢇeméꢒye áꢒtal 
ꢅꢒꢓtatott hit- és erköꢒcstan oktatást, ameꢋy választása esetén és a tanulócsopoꢆt indítását követően az a 
tanuꢒó számáꢆa köteꢒeꢇő tanórai ꢅglalkozássá váꢑik. 
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A hit- és erkölcstan órára történőjelentkezés részletes szabályait az Eꢀ  rendelet 14. § (5) bekezdése, 
valamint a 182/A.ꢀ ꢂ82ꢃꢄ §ꢀ a állapítꢉa meg. 

Adatkezelés célja 
A hit- és erkölcstan órák biztosítása a köznevelési intézményben tanulmányokat ꢅlytató gyermek 
számára az Országgyűlés áltaꢆ elismert bevett egyházak és azok belső egyházi ꢉogi személye 
ꢏevonásávalꢋvalamint az ezzel kapcsolatos adminisztráció elvégzése. 

Kezelt személyes adatok és az adatkezelés jogalapja 

Az Adatkezelő kezeꢆi és nyiꢆvántarꢇa azNkt. 4ꢂ. § (4), (4a) és (9) ꢏekezdésekꢏen meghatározott tanulói 
személyes adatokatꢄ Az adatkezelés közérdekű tevékenység eꢆlátásasorán végzett adatkezelésꢋꢉogalapꢉa 
a Rendelet 6. cikk (ꢂ) bekezdés e) pontꢉa. 

Adattovábbítás 

Amennyiben a szülő a hit- és erkölcstan oktatást választjaꢋ az erről szóló nyilatkozatával egyideꢉűleg 
aꢈoz is hozzáꢉáꢊlꢋ hogy az iskola a gyermeke nevét és az osztálya megnevezését az érintett bevett 
egyháznak vagy annak belső egyházi ꢉogi személyének átaꢌaꢄ 
Az adattovábbítással érintettszemélyes adatok: a tanuló neveꢋa közneveꢆésiintézmény megnevezése 
és a tanuló osztályaꢄ 

Személyes adatok kezelésének időtartama 

Az Adatkezelő köznevelési intézmény a nyilvántartott gyermek és tanulói adatokat az Nkt. 4ꢂ. § (ꢂ0) 
ꢏekezdésꢏen meghatározottak szerintꢒ a ꢉogviszony megszűnésétől számított tíz évig kezeli. 

V. ꢍ érintett1 jogai az adatkezeléshez kapcsolódóan 

Tájékoztatáshoz való jog 
Az érintettnek ꢉoga van az adatkezeléssel kapcsolatos táꢉékoztatáshozꢋ melyet az Adatkezelő ꢉelen 
táꢉékoztató rendelkezésre bocsátása útꢉán telꢉesítꢄ 

Hozzáférési jog 
Az érintettet kérelmére az Adatkezeꢆő a későbbiekben báꢎikor táꢉékoztatja, hogy a személyes 
adatainak kezelése ꢅlyamatꢏan vanꢀ e és ha igenꢋ akkor a személyes adatokhoz és a következő 
inꢅrmációkhoz hozzáférést ꢏiztosít: 

a) az adatkezeꢆés céꢐai; 
ꢏ) az érintett személyes adatok kategórꢓái; 
e) azon címzettek vagy címzettek kategóriáiꢋ akikkelꢋ illetve amelyekkel az Adatkezelő a 

személyes adatokat közölte vagy közöꢆni ꢅꢑaꢒ ideértve különösen a harmadik országꢏeli 
címzetteket, iJletve a nemzetközi szervezeteket; 

d) a személyes adatok tárolásának tervezett ꢓdőꢔꢕamaꢖ vagy ha ez nem lehetségesꢋezen ꢓdőtartam 
meghatározásának szempontꢉai. 

Személyes adatok helyesbítéséhez való jog 
Az érintett bármikor jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül az Adatkezelő 
helyesbítse a vele, illetve kiskorú tanuló esetén a tanulóra vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 

1 érintett: akiről a személyes adatoꢂ az Adatkezelő kezeli. Kiskorú tanuló esetén a szülő/törvényes képviselő 
gyakoꢀ oꢀ aꢂja az érinꢂetꢂeꢂ megilleꢂő jogokaꢂ. 
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Az Adatkezelő ꢀ lhíꢀ a a figyelmet arra, hogy a személyes adaꢂokban bekövetkezetꢂ válꢂozásꢂ az érinꢂeꢃꢄ 
illetve kiskorú ꢂanuló esetén a szülője/töꢌvényes képviselőꢇe mꢢelőbb jelenꢂse beꢄ ezzel is megköꢉnyꢅꢂve 
a ꢇogszerű adatkezeléstꢒ valamint a ꢇogainak érvényesüléséꢂ. 
Ha az adatkezelő az az általaꢒ illetve a megbꢅzásából vagy rendelkezése alapꢇáꢉ elꢇáró adaꢂ ldolgozó 
áltꢖl kezelt személyes adaꢂokaꢂ helyesbꢅtiꢒ aꢉnak tényéről és a helyesbꢅteꢆ személyes adꢖtról ꢂáꢇékozꢂaꢂꢇa 
azꢋ az adatkezelőtꢒ amely részére a helyesbꢅtéssel érintetꢋ személyes adatot továbbꢅtoꢋꢂa. 

Törléshez való jog 
Az érinteꢋꢂ ꢇogosult arraꢎ hogy kérésére az Adaꢂkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölꢇe a jelen 
ꢂáꢇékoꢈatóban meghaꢂáꢌozotꢂ személyes adatokatꢎ ha az alábbi indokok valamelyike ꢀ ꢉꢉáll: 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célbólꢒ amelyből azokat az Adatkezelő 
gyꢊjꢋöꢃeꢄ vagy más módon kezelte; 

b) ꢖz éꢌꢍnꢂeꢆꢎ illetve kiskorú tanuló eseꢂén szülőꢇe/törvényes képvꢢselője ꢂiltakozik az adatkezelés 
ellenꢒ és nꢢꢉcs elsőbbséget élvező jogszerꢊ ok az adaꢂkezelésreꢒ vaꢏ tiltakozꢢk a közveꢂlen 
üzleꢂszerzés céꢐából történő adaꢂkezelés ellen; 

c) az Adaꢂkezelő a személyes adatokat jogellenesen kezelte; 
d) a személyes adatokat az Adaꢂkezelőre alkalmazandó uniós vaꢏ tagállamꢢ jogbaꢉ előꢅrꢂ jogi 

köꢂelezeꢆség ꢂelꢇesꢅtéséhez törölni kell. 
Az adatkezelés korlátozásához való jog 
Az érinteꢃ ꢇogosult aꢑaꢒ hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak 
valamelyꢢke ꢂeljesül: 

a) viꢂatꢇa a személyes adatok pontosságáꢂ; ez eseꢂben a korlátozás arra az időꢂarꢋamra vonatkozik, 
amely leheꢂővé ꢂeszꢢꢒ hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságáꢂ; 

b) az adaꢂkezelés ꢇogellenesꢎ és ellenzi az adaꢂok törléséꢂꢄ ehelyeꢆ kéri azok felhasználásának 
korlátozásáꢂ; 

c) az Adaꢂkezelőnek már nꢢncs szüksége a személyes adaꢂoꢓa adatkezelés célꢇábólꢒ de az érinꢂeꢃ 
igényli azokaꢂ ꢇogi igények előꢂerꢇeszꢋéséhezꢒ érvényesꢅtéséhez vagy védelméhez; vagy 

d) az érinteꢋꢋ ꢂiltakozotꢋ az adaꢂkezelés ellen; ez eseꢂben a korlátozás aꢌꢌa az időꢔamra 
vonaꢂkozꢢk, amꢅg megállapításra nem kerülꢄ hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget 
élveꢕek-e az érinteꢆ ꢇogos indokaival szemben. 

Tiltakozáshoz való jog 
Mivel a személyes adaꢂok kezelése az Adaꢂkezelőre ruházotꢋ közhaꢂalmꢍ ꢇogosꢅꢋvány gyakorlásának 
kereꢂében végzeꢆ közꢀ ladꢖt végrehꢗꢂásához szükséges [Rendeleꢂ 6. cikk (1) bekezdés e) ponꢂ] ꢅgy az érꢘꢂeꢂꢂ ꢇogosulꢂ arꢌaꢒ hogy a sꢗáꢂ helyzetével kapcsolaꢂos okokból bármikor tilꢂakozzon személyes 
adatainak a kezelése ellen. 

Az érintett jogainak érvényesítésére szolgáló eljárásrend 

Az éꢌinꢂeꢂꢂꢒ illeꢂve kiskorú tanuló esetén a szülője/törvényes képviselőꢇe a fenꢂi ꢇogaiꢂ az 1. ponꢂban 
meꢙelölt elérhetőségre tekintetꢋel megküldötꢋ elekꢋronikus levelébenꢒ az Adatkezelő székhelyére 
eljuꢃatoꢆ postai levélbenꢒ ꢢlletve ꢖz Adaꢂkezelő székhelyén személyesen gyakorolhaꢂꢇa. Az Adatkezelő 
az érinꢂeꢃꢚ illeꢋve kiskorú tanuló eseꢂén a szülője/ꢂörvényes képviselője által benyꢛꢜtoꢆꢚ a tꢖnulóꢂ 
megillető ꢇogosultságok érvényesíꢂésére ꢢráꢉyuló kérelmeꢂ aꢉꢉak benyꢟꢜꢋásáꢂól számꢅtoꢋꢋ legrövidebb 
idő alaꢝꢒ de legꢀ ljebb huszonöt napon belül elbꢅrálja és dönꢂéséről az érintetꢋetꢒ ꢢlleꢋve kiskorú tanuló 
esetén a szülőꢇe/ꢂöꢌvényes képviselőꢇéꢂ írásbꢞꢒ vagy ha a kérelmeꢂ elekꢂronikus úꢂon nyꢟꢠꢂoꢂꢂꢡ beꢒ 
elekꢋronikus úꢂon érꢂesꢅti. 
Ameꢉnyiben a kérelem nem ꢂeljesꢅthetőꢒ úgy az Adaꢂkezelő haladékꢋalanul írásban táꢜékozꢋaꢂꢇa az 
érꢢnteꢝetꢎ illetve kiskoꢌú tanulóeseꢂén a szülőꢇe/ꢂörvényes képviselőjét az elutasꢅtás tényérőlꢒ aꢉnak jogi 
és ꢂénybeli indokaꢢról, valꢖminꢂ a ꢇogorvoslaꢂi jogairól. 

3 



  
 

ꢀ  . ꢀ  érintett jogorvoslati joga 

A bíróságijogoꢇvoslathoz valójogának éꢇvényesíꢄése éꢇdekében az érinꢄeꢄt, ꢈꢂꢂeꢄve kꢈskoꢇú tanuló esetén 
a szüꢂője/törvényes képviseꢂője az Adatkezeꢂővel szemben bírósághoz ꢀ ꢀ duꢂhatꢃ ha megíꢄéꢂése szerint 
az Adaꢄkezeꢂő a ꢄꢅuꢆó szeméꢂyes adatait a személyes adatok kezeꢆéséꢇe vonaꢄkozó jogszabáꢆyban, vagy 
az Európai Unió köteꢂező jogi aktusaiban meghatáꢏozoꢄt eꢂőíꢇások megséꢇꢄéséveꢆ kezeꢆꢈ. A bíróság az 
ügyꢉen soron kívüꢆ jáꢇ el. A peꢇ eꢆꢉíráꢆása a töꢏvényszék hatásköꢇébe tartozik. A peꢇ - az érinteꢄt 
választása szeꢇiꢌꢄ - az érintett ꢂakóheꢂye vagy tarꢄózkodási heꢂyeꢑ vagy az Adatkezeꢂő székhelye szeꢇinti 
ꢄörvényszék( Budapest Környéki Töꢇvényszék) eꢂőtt is megindítható. 
A Nemzetꢈ Adatvédelmꢈ és Inꢀ ꢇmácꢈószaꢉadság Haꢄóságnáꢂ (NAꢊ) bejeꢆenꢄéssel ꢋaꢌasz) az 
Adatkezelőveꢂ szemben bárki vizsgáꢂatot kezdeményezhet aꢇra hivaꢄkozássaꢂ, hogy szeméꢆyes adatok 
kezeꢂéséveꢂ kapcsoꢂatban jogsérelem következeꢄt be, vagy annak közvetlen veszélye ꢍꢌꢌáꢂꢂ, ꢈlleꢄve 
hogꢓ az adatkezeꢂéshez kapcsoꢂódó jogainak érvényesítését az Adatkezelő kꢎꢏꢂátoꢐaꢑ vagy ezen 
jogainak érvényesítéséꢇe iꢇányuꢂó kéꢏeꢆmét eꢆutasítja. A ꢉejeꢂentést az aꢂábbi eléꢇheꢄőségek 
valamelyꢈkén ꢂehet megꢄenꢌi: 
Nemzeꢄi Adaꢄvédeꢂmꢈ és Inꢀ rmációszabadság Hatóság(NAꢒ) 
Postacím: 1363 Budapesꢄ, Pf. 9. 
Címꢕ 1055 Budapest, Falk Mꢈksa utca 9 -11. szám 
Teleꢀ n: +36(1) 391-1400 
E-mailꢕ ugꢓꢍꢂszoꢂgaꢂaꢄ@naih.hu 
Uꢔꢕ http://naih.hu 
Keꢂꢄꢕ [..........................], 202... [..........] 
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