A Gyermekek Háza Általános Iskola és Gimnázium (továbbiakban GyH)
adatkezelési tájékoztatója
Készült: 2021. április 12.
Hatálybalépés időpontja: 2021. augusztus 31.
Hatályos: folyamatosan, határidő nélkül, évenkénti felülvizsgálat mellett
Jelen adatkezelési tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról valamennyi hatályos
jogszabály figyelembevételével készült.
A Gyermekek Háza működésére vonatkozó adatkezelési szabályzatot az intézmény
vezetőjének előterjesztése után a nevelőtestület 2021. november 21-én elfogadta.
Az adatkezelési szabályzatot és az adatkezelési tájékoztatót az érintettek megtekinthetik a GyH
honlapján.
1. Alapelvek
A GYH köznevelési intézményként (általános iskola és gimnázium) működik, az oktatáson
kívül, személyes találkozókat, előadásokat, képzéseket, programokat szervez, munkákat (pl.:
az intézmény karbantartásával, fejlesztésével kapcsolatos munkákat, fordításokat, írások,
tanulmányok elkészítését) rendel meg.
E működés során személyes adatokhoz jut, ezeket kezeli.
Az adatkezelő neve és címe: Gyermekek Háza Általános Iskola és Gimnázium, 1020 Budapest,
Völgy uta.
Jelen adatkezelési tájékoztató bemutatja, hogy az intézmény hogyan kezeli ezeket az adatokat,
hogyan jut hozzá az adatokhoz, és mit tesz velük, ha azokra már nincs szükség.
A GYH számára fontos, hogy a személyes adatokat
- jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezelje;
- azokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kezelje;
- azokat pontosan és szükség esetén naprakészen nyilvántartsa;
- olyan formában tárolja, ami a személyes adatok kezelését csak a célok eléréséhez szükséges
ideig teszi lehetővé;
- az adatokat oly módon kezelje, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések
alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok
jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy
károsodásával szembeni védelme.
2. Miért fontos a fenti alapelvek megtartása és a megfelelő tájékoztatás?
Egy köznevelési intézmény számára különösen fontos, hogy tudatosan, felelősen,
példamutatóan alkalmazza adatvédelmi elveit, a rá bízott gyermekek és az intézményhez
kapcsolódó felnőttek esetében egyaránt.

3. Fogalomtár
a) személyes adatok: A személyes adatok fogalmát a 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 (EU)
2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) határozza
meg. Ezek alapján a személyes adat bármely olyan adat, ami alapján egy érintett
beazonosítható, akár az adat alapján önmagában, akár más nyilvánosan vagy kevés
utánajárással megszerezhető adatokkal együtt, akár közvetlen, akár közvetett módon.
Ilyen különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online
azonosító, vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy, vagy több tényező.
b) érintett: Az érintett az a természetes személy, akinek az adatait gyűjtik.
c) adatkezelő: Az, aki a személyes adatokat gyűjti, jelen esetben mi, a GyH.
d) adatfeldolgozó: Az, aki az adatkezelő által gyűjtött személyes adatokat saját
rendszerében az adatkezelő megbízásából tárolja (pl. könyvelő).
4. Milyen jogszabályoknak kíván megfelelni A GyH az adatkezelési szabályzattal?
Az adatkezelési szabályzat az alábbi jogszabályoknak való megfelelést szolgálja:
- a 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 (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
- az e jogszabályok végrehajtására kiadott jogszabályok
5. Hogyan jut a GyH személyes adatokhoz?
A GyH csak az alábbi módon jut személyes adatokhoz:
- az érintett, vagy annak szülője, gondviselője hozzájárulását adta személyes adatainak egy
vagy több konkrét célból történő kezeléséhez,
- 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;
- az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, ilyen
pl. tanulói jogviszony fenntartása, adózási kötelezettségek teljesítése;
- az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek
védelme miatt szükséges (például azon személyek köre, akik a gyermeket az intézményből
elvihetik).
6. Milyen formában jut hozzá a GyH a személyes adatokhoz és hogyan tárolja azokat?
A GyH az alábbi módokon jut hozzá a személyes adatokhoz:
- az intézmény az oktatási intézményként fennálló jogainak vagy kötelezettségeinek eleget téve
papír alapon és elektronikus formában kap adatot az érintettől, illetve a közoktatásért felelős
hatóságoktól,
- az érintett papír alapú szerződést köt az iskolával,

- az érintett papír alapú vagy elektronikus jelentkezést / kérelmet nyújt be az iskolához,
-az érintett papír alapú vagy elektronikus űrlapot tölt ki az intézmény valamely
tevékenységével kapcsolatban,
- az érintett részt vesz egy GyH rendezvényen.
A GyH az alábbi módokon tárolja a személyes adatokat:
- a papír alapon gyűjtött személyes adatokat papír alapon tárolja, illetve ezeket az adatokat
számítógépes adatbázisba is felveszi
- az elektronikusan megadott adatokat elektronikusan tároljuk
- a fenntartói feladatokkal kapcsolatos adatokat papír alapon és elektronikusan is tároljuk a
KIR-ben, amelynek fenntartását nem iskolánk végzi
7. Kik férnek hozzá a személyes adatokhoz az iskolánál és ki a felelős azért, hogy az
adatkezelés szabályos legyen?
Az intézményvezető, az iskolatitkár, a pénzügyi vezető, az osztálytanítók és a szaktanárok,
valamint az intézményvezető kijelölése alapján alkalmazottak és önkéntesek hozzáférnek a
személyes adatokhoz. Az intézményvezető a felelős azért, hogy az adatvédelmi szabályzatot,
különösen az adatokhoz való hozzáférés célhoz kötöttségére vonatkozó szabályokat e
személyek betartsák. Amennyiben a személyes adatokat adatfeldolgozónak továbbítja
(könyvelő, honlap kezelője), meggyőződik arról, hogy a jelen adatkezelési szabályzatot a
harmadik fél ismeri, és annak tartalmát magára nézve kötelezően elfogadja.
8. Gyűjtött adatok célja, köre, jogalapja, az adatmegőrzés határideje, forrása, átadása
(adattérkép) Lásd adatkezelési szabályzat 1. mellékletét.
9. Az érintettek jogai
A GyH által kezelt a személyes adatok tekintetében, az érintettnek alábbi jogai vannak:
a) Hozzáférési jog (GDPR 15. cikk): alapján az érintettnek joga van, hogy bármikor
tájékoztatást kérjen a GyH-tól, hogy a GyH milyen adatait tartja nyilván és milyen
feltételek mellett. A tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető
formában, világosan és közérthetően kérheti. Az információkat írásban vagy más
módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kérheti és kapja. A
személyazonosság hiteles igazolása esetén, kérésre szóbeli tájékoztatás is adható. A
tájékoztatást legfeljebb 30 napon belül esedékes. A tájékoztatás díjmentes.
b) Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk): ennek alapján az érintettnek joga van kérni,
hogy a róla nyilvántartott helytelen vagy pontatlan személyes adatot a GyH helyesbítse
vagy pontosítsa. Emellett a GyH fenntartja magának a jogot arra, hogy ha tudomására
jut, hogy a nyilvántartott adat helytelen vagy pontatlan (változott), akkor azt helyesbítse
vagy pontosítsa.
c) Törléshez való jog (GDPR 17. cikk): Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy
személyes adatai kezelésének célja már nem áll fenn vagy bármely más okból nem
szeretné, hogy adatait a GyH tovább kezelje, esetlegesen adatai jogellenesen kerültek a
GyH adatai közé (pl. mert valaki más az ő nevében, kérése nélkül feliratkozott,
jelentkezett), úgy kérhető az adatok törlése, amit a GyH adatkezelője megtesz,
amennyiben az adatkezelésre más okból (pl. jogszabályi előírás miatt) a GyH nem
köteles.

d) Az adatkezelés korlátozásának joga (GDPR 18. cikk): Bizonyos esetekben, így
különösen amennyiben vitatható az adatok pontossága vagy tárolásának jogszerűsége,
vagy a GyH-nak már nincs szüksége rá, de az érintettnek jogos igényei
érvényesítéséhez szüksége lehet rá, kérhető, hogy az adatok kezelését a GyH
korlátozza.
e) Az adatok hordozhatóságának joga (GDPR 20. cikk): Kérhető, hogy a GyH az
érintettre vonatkozó adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban érintett részére átadja.
10. Ezen jogok gyakorlása érdekében, illetve kérdésekkel megkereshető:
A GyH adatvédelmi tisztviselőt bízott meg azzal, hogy ezeket a megkereséseket kezelje.
Adatvédelmi tisztviselő neve: ………………….
Elérhetőségei:
- e-mail: ………………………………….. - postacím: ………………………………………...
- telefon: …………………………….
11. Vegyes tájékoztatás
a.) Mi történik a személyes adatokkal az adatmegőrzési idő után?
Ezeket a GyH törli vagy álnevesítéssel megszünteti az adatok személyes adat jellegét.
b.) Mi történik adatvédelmi incidens esetén?
A GyH mindent megtesz annak érdekében, hogy a személyes adatok biztonságban
legyenek és csak olyanok férjenek hozzá és csak arra az időre, akiknek és ameddig arra
szükségük van. Ennek ellenére még a legnagyobb gondosság mellett sem kizárható,
hogy illetéktelenek hozzáférjenek a személyes adatokhoz. Ilyen esetben a GyH
késlekedés nélkül adatvédelmi tisztviselőn keresztül értesíti az eljárásra jogosult
hatóságokat és segíti a munkájukat, illetve tájékoztatást adunk a történtekről és az
általunk megtett intézkedésekről.
c.) Milyen szabályok vonatkoznak a fénykép, hang- és videófelvételekre?
A GyH ilyen adatokat csak nyilvános helyen, rendezvényen, vagy nem nyilvános
rendezvény esetén az érintett hozzájárulása alapján készít. A GyH által szervezett
rendezvények esetén a jelentkezéssel vagy megjelenéssel együtt a jelentkező elfogadja,
hogy róla fénykép, hang- és videófelvétel készüljön.
Ide kattintva olvasható a teljes GDPR rendelet.

