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Adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat
A Kovács Pál Baptista Gimnázium (1153 Budapest, Rädda Barnen u. 20.; adószám: 18159855-1-42) az Európai Parlament és a
Tanács 2016/679. számú rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (Infotv.) előírásainak való maradéktalan megfelelés érdekében az alábbi adatkezelési tájékoztatást nyújtja a
természetes személyek adatainak kezeléséről.
I. AZ ADATKEZELÉSEK CÉLJAI
o Adatkezelésre a tanulói jogviszonyból származó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében kerül sor;
o adatkezelés célja továbbá a tanulók sporttevékenységének nyomon követése
o sportegyesületekkel történő kapcsolattartás és együttműködés
o a tanulók egészségi állapotának, testi épségének védelme
o intézményi adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése a KIR, a Fenntartó, a Köznevelési Törvényben meghatározott
intézmények, valamint szükség esetén a hatóságoknak.
II. A KEZELT ADATOK KÖRE
o Az adatkezelő a tanulók azon adatait kezeli, amelyek a tanulói jogviszony teljesítéséhez a Köznevelési törvény szerint
szükségesek. A tanulói jogviszony létrejöttéhez szükséges adatok megadása a jogviszony létrejöttének előfeltétele, ezek
hiányában a jogviszony létrejöttére nem kerül sor.
o Az adatkezelő a tanuló egészségmegőrzése érdekben önkéntes adatszolgáltatás alapján kezeli a tanulók allergiára és
gyógyszerérzékenységére vonatkozó adatait.
o Az intézmények közötti együttműködés, közösségfejlesztés érdekében az adatkezelő kezeli a tanulók
sporttevékenységéhez kapcsolódó egyesületek nevének, az egyesület elérhetőségeinek, valamint a tanuló által űzött
sportágak adatait.
III. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
o A tanulói jogviszony megszűnését követően a törvényben előírt elévülés időtartama;
o egyéb adatkezelés esetén az érintett kérésére történik az adatok törlése,
o törlésre kerülnek a személyes adatok akkor is, ha azokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték
illetve kezelték.
Az érintett személyes adatokat, a megadott határidőknek megfelelően biztonságos módon semmisíti meg az adatkezelő.
IV. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
o
a tanulói jogviszony létrejötte;
o
a szülői felügyeletet gyakorló szülő/nagy korú tanuló hozzájárulása;
Az adatkezelő birtokába került adatokat kizárólag az adatkezelőnek a jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célok
megvalósításában közreműködő munkavállalói kezelik, akiket valamennyi általuk megismert adat tekintetében titoktartási
kötelezettség terhel.
V. TECHNIKAI ÉS SZERVEZÉSI INTÉZKEDÉSEK AZ ADATVÉDELEM ÉRDEKÉBEN
Személyes adatainak biztonsága érdekében technikai, adminisztratív és fizikai biztonsági intézkedésekkel biztosítjuk, hogy
személyes adataihoz csak az arra jogosultak férhessenek hozzá és azokat a megadott célokra használhassák. Ennek érdekében
az alábbi intézkedéseket tesszük:
o az adatkezelő megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint betartja azokat az eljárási szabályokat,
amelyek az adatvédelmi jogszabályok rendelkezései alapján és a technika adott állása szerint is a megfelelő védelmi szint
eléréséhez és érvényelüléséhez szükségesek.
o az adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti,
hogy a kezelt adat hitelessége és hitelesítése biztosított, változatlansága igazolható, továbbá a jogosulatlan hozzáférés ellen
védett legyen;
o a személyes adatokat az adatkezelő bizalmas adatként minősíti és kezeli, a munkavállalókkal a személyes adatok kezelésére
vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő;
o az adatkezelő biztosítja az adatok, az adathordozó eszközök és az iratok megfelelő fizikai védelmét (zárható szekrény,
riasztóval ellátott iroda és jelszavas védelem az adatokat kezelő munkatársak laptopján).
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VI. AZ ÉRINTETT JOGAI
Az érintettnek joga van kérelmezni a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy
kezelésnek korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz.
Tájékoztatáshoz való jog: Ön kérheti az adatkezelőt, hogy részletes tájékoztatást nyújtson az általa kezelt adatokról, az
adatkezelés céljáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból
kapják meg az adatait.
Hozzáféréshez való jog: Ön jogosult arra, hogy az adatkezelő által kezelt személyes adataihoz hozzáférést kapjon. Ezáltal
ellenőrizheti, hogy személyes adatait az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelik-e.
Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult a pontatlan vagy hiányos személyes adatainak helyesbítését, illetve kiegészítését kérni.
Törléshez való jog: A törléshez való jog, más néven az „elfeledtetéshez való jog” biztosítja, hogy kérheti a személyes
adatainak törlését, amennyiben azok kezelése az adatkezelő számára már nem feltétlenül szükséges abból a célból, amelyből
azokat kezelte vagy gyűjtötte, illetve egyéb más esetekben. Ez azonban nem jelent feltétlen törlési kötelezettséget. Az
adatkezelő megtagadhatja a törlést, ha például jogszabály írja elő az adatok kezelését, vagy az adatok kezelésének más egyéb
jogalapja, vagy jogszabályban meghatározott célja van.
Az adatkezelés korlátozásához való jog: Bizonyos helyzetekben jogosult személyes adatainak további kezelését korlátozni.
Korlátozott adatkezelés esetén a tárolás kivételével adatait nem kezeljük.
Tiltakozáshoz való jog: Jogosult bizonyos adatkezelések ellen tiltakozni. A tiltakozást az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű
felfüggesztése mellett – a kérelem kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja
és annak eredményéről az érintettet írásban tájékoztatja. Amennyiben az érintett tiltakozását az adatkezelő alaposnak találja,
úgy az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről
mindazokat értesíti, akik részére a tiltakozással érintett adatokat korábban továbbította, és akik intézkedni kötelesek a
tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Adathordozhatósághoz való jog: Jogosult az adatkezelő által kezelt bizonyos személyes adatairól másolatot kérni, és azokat
egy másik adatkezelőnek továbbítani.
VII. AZ ÉRINTETT JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSE, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK, BÍRÓSÁGI
JOGÉRVÉNYESÍTÉS
Amennyiben az érintett az adatkezelő tiltakozással kapcsolatos döntésével nem ért egyet, vagy az adatkezelő határidőben nem
nyilatkozik, panasszal fordulhat az intézmény fenntartójához (Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy 1111 Budapest,
Budafoki út 34/B). Ha az érintett a fenntartó határozatát sem fogadja el, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától
számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Tájékoztatjuk, hogy a pert – választása
szerint – a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.
Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; 1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. – levelezési cím 1530 Budapest, Pf. 5; ugyfelszolgalat@naih.hu; +36 1 391 1400)
panaszt nyújthat be, valamint bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatainak
kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.
Az adatkezelő fenntartja a jogát és egyben kötelezettséget vállal arra, hogy az adatvédelmi szabályzatát a mindenkor hatályos
jogszabályi rendelkezéseknek, joggyakorlatnak megfelelően módosítsa.
Budapest, 2018. szeptember 1.

Szitt Zsolt
igazgató sk.

Az adatkezelési tájékoztatót és nyilatkozatot tudomásul vettem, tartalmát elfogadom.

Budapest, 2018. ………………….

szülő/gondviselő
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