Adatvédelmi tájékoztató
Egri Dobó István Gimnázium tanulókkal kapcsolatos adatkezelésekről
Tisztelt Gondviselő!
Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen tájékoztatót annak érdekében, hogy megismerje gyermeke, valamint az Ön személyes adatainak kezelését és az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

Az adatkezelés jogalapja:



a köznevelési törvény (2011. évi CXC. törvény) és végrehajtási rendeletei (kiemelten:
229/2012. Kormányrendelet, a 20/2012. EMMI rendelet) alapján.
Az európai általános adatvédelmi rendelettel (GDPR) összefüggő információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (Infotv)
Hatályos: 2019.01.01 -

Az adatkezelő adatai
Név:
Egri Dobó István Gimnázium
Székhely:
3300 Eger, Széchenyi u. 19.
Honlap:
www.dobo-eger.sulinet.hu
Fenntartó:
Egri Tankerületi Központ
Székhely:
3300 Eger, Bem tábornok u. 3.
Kapcsolattartó: Berkes Krisztián, intézményvezető
Telefon:
(36) 312-717 /14
E-mail:
igazgato@dobo-eger.sulinet.hu
Adatvédelmi tisztviselő
iskolatitkár
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:
titkar@dobo-eger.sulinet.hu

Az adatkezelés célja:
A köznevelési jogszabályokban meghatározott iskolai nevelés-oktatás megvalósítása:
 Tanulói jogviszony létesítése, megszűnése, igazolása, a jogviszonyból eredő kötelezettségek teljesítése
 Munkavállalói jogviszony létesítése, megszűnése, igazolása, a jogviszonyból eredő kötelezettségek teljesítése
 Gyermekétkeztetés, munkahelyi étkeztetés
 Érintettek jogainak védelmével kapcsolatos adatkezelés

Jogszabályon alapuló adatszolgáltatás, adatkezelés:
A gyermek személyes azonosító adatai (név, születési hely, idő, anyja születési neve, lakóhely,
tartózkodási hely, állampolgárság, neme, oktatási azonosító száma, TAJ, szülő, törvényes képviselő neve lakóhely, tartózkodási hely, telefonszáma);
tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok (tanulófelvétel, SNI, BTMN, a tanulói teljesítmények
értékelése, minősítése, vizsgaadatok, mulasztás, évfolyamismétlés, jogviszonyra vonatkozó
adatok - szünetelés, magántanulói jogállás, megszűnése, köznevelési feladat -, tanulóbaleset

adatai, országos mérés-értékelés adatai, mérési azonosító, fegyelmi és kártérítési ügyek, diákigazolvány száma, tanulói tankönyvellátás adatai, jogszabályi kedvezményre jogosultságot igazoló adatok);
egészségügyi adatok (egészségügyi nyilatkozat, egészségügyi. kiskönyv, iskola-egészségügyi
ellátás adatai, fizikai állapotra, edzettségre vonatkozó adatok).
Adattovábbítás: jogszabályban előírt címzetti körnek kell az iskolának továbbítania (KIR,
fenntartó, jegyző, köznevelési feladatot ellátó szerv, pedagógiai szakszolgálat, érintett másik
intézmény, felsőoktatási intézmény, szakmai ellenőrzést végző, család-, gyermek-és ifjúságvédelmi szerv, tankönyvforgalmazó, iskola-egészségügyi szolgálat, NETFIT, bíróság, rendőrség,
ügyészség nemzetbiztonsági szolgálat)

Adatkezelés időtartama:
jogszabály szabályozza az iskolai dokumentumok irattári őrzési idejéhez igazodóan (1-20 év
közötti), ide nem értve a bizonyítvány alapjául szolgáló tanulói törzslapon tárolt adatokat,
amely irat nem selejtezhető, levéltári őrzésbe kerül. A jogalapot adó jogviszony megszűnését
követő 1 év, a hozzájárulás alapján történő adatkezelés esetén pedig a hozzájárulás megadását
követő 1 év. Az adatkezelő biztosítja, hogy az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonja,
ezesetben az adatkezelés a visszavonó nyilatkozat beérkezéséig terjedhet.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok: (2011. évi CXII. törvény 14. §)
Tájékoztatáshoz való jog: az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését
megelőzően tájékoztatást kapjon
Hozzáférési jog: kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat
az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa
Helyesbítéshez való jog: kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben
személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse
Törléshez való jog: kérelmére a személyes adatait az adatkezelő törölje
Az adatkezelés korlátozásához való jog: kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott
további esetekben személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza
A személyes adatok kezelése: direkt marketing célokra való használatának megtiltása, személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása

Jogorvoslati lehetőségek:
Előzetesen kérjük, hogy panaszával forduljon nyugodtan az adatkezelőhöz.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) tett bejelentéssel az intézménnyel szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes
adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, A bejelentést az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weblap: www.naih.hu
Az Egri Dobó István Gimnázium kéri jelen Adatkezelési Tájékoztató szíves tudomásulvételét.

