
Tisztelt Diákok! 

A  SZÁMALK-Szalézi  Szakgimnázium  elkötelezet a  diákok  személyes  adatainak  bizalmas  és
biztonságos  kezelésének  tekintetében.  Az alábbiakban  az  adatkezelésre  vonatkozó kiemelt
szabályokról nyújtunk általános tájékoztatást. 

A jelen dokumentum (továbbiakban:  Adatkezelési tájékoztató)  az Európai Unió Tanácsa által
elfogadot,  a  személyes  adatok  védelmérőll  és  az  ilyen  adatok  szabad  áramlásáról  szóló
rendeletével  összefüggésben  keletkezet és  intézményünk  tekintetében  foglalja  össze  a
kiemelt tudnivalókat és a megtet intézkedéseket. A hivatkozot közösségi rendelet rövidítet
elnevezése GDPR, amelynek angol nyelvű feloldása General Data Protecton Regulaton, azaz
általános adatvédelmi rendelet.  

Adatvédelemre vonatkozó kérdések megválaszolása

Ha  a  személyes  adatok  kezelésével  vagy  az  Adatkezelési  tájékoztatóval  összefüggésben
bármilyen  kérdés  merül  fel,  ez  esetben  a  kijelölt  képzési  munkatárshoz,  a  tanügyi
igazgatóhelyetesekhez, illetve az intézmény igazgatójához lehet fordulni személyesen vagy az
iskolai  honlapon  (www.szamak-szalezi.hu)  megtalálható  elérhetőlségek  valamelyikén.  A
személyes egyeztetés  – előlzetes  bejelentkezés alapján  – a  1119 Budapest,  Mérnök u.  39.
szám alat a 126 és 128 helyiségekben történik. 

Kapcsolatartás módja

Az intézmény  a  jogviszonyban álló  diákokkal  az  alábbi  kommunikációs  csatornákon léphet
kapcsolatba:  e-napló  levelezőlrendszere,  közösségi  oldal  (Facebook,  Instagram),  telefon
(vezetékes  és  mobil),  postai  küldemény,  e-mail,  SMS  üzenet  és  egyéb  elektronikus
üzenetküldési módok. A telefonbeszélgetések semmilyen módon nem kerülnek rögzítésre. Az
érkezet az  elektronikus  üzeneteket  belsől  szabályzataink  és  a  jogszabályi  előlírások  szerint
biztonságosan tároljuk.  Az adot munkatárshoz szóló üzenethez kizárólag az adot személy
férhet hozzá. 

A személyes adatkezelés tárgya, azaz a tárolt adatok köre 

A SZÁMALK-Szalézi  Szakgimnázium nevelési-oktatási  intézményként  az  alábbi  két  jogcímen
kezelhet tanulói adatokat: 1) jogszabály által elrendelt adatkezelési kötelezetség, illetve 2) az
intézmény vagy a tanuló érdekébőll származó adatkezelés.

Jogszabály által elrendelt adatkezelési kötelezetség 

A jogszabály által elrendelt adatkezelési kötelezetség alapján intézményünk kezeli a Közoktatás
Információs Rendszerében nyilvántartot, a nemzet köznevelésrőll szóló 2011. évi CXC. törvény



44.  §  (5)  bekezdésében  foglaltak  alapján  a  tanulói,  illetőlleg  az  intézménybe  felvételüket,
átvételüket kéről tanulók esetében az alábbi adatokat:

A tanuló

a) nevét,

b) nemét,

c) születési helyét és idejét,

d) társadalombiztosítási azonosító jelét,

e) oktatási azonosító számát,

f) anyja nevét,

g) lakóhelyét, tartózkodási helyét,

h) állampolgárságát,

i) sajátos nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézsége tényét,

j) diákigazolványának számát,

k) jogviszonya szünetelésének kezdetét és befejezésének idejét,

l)  jogviszonya keletkezésének, megszűnésének jogcímét és idejét,

m) nevelési-oktatási intézményének nevét, címét, OM azonosítóját,

n) jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot,

o) nevelésének, oktatásának helyét,

p) tanulmányai várható befejezésének idejét,

r) évfolyamát.

A  fenteken  túlmenőlen  intézményünk  kezel  a  tanulói  jogviszonnyal  kapcsolatos  további
adatokat  a  nemzet köznev elésrőll  szóló  2011.  évi  CXC.  törvény 41.  §  (4)  bekezdésének
felhatalmazása alapján:

a) a tanuló neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének, 
tartózkodási helyének címe, társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar 
állampolgár esetén Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra 
jogosító okirat megnevezése, száma,

b) szülőlje, törvényes képviselőlje neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma,

c) a gyermek óvodai fejlőldésével kapcsolatos adatok (iskolánk esetében nem releváns)

d) a tanuló tanulói jogviszonyával kapcsolatos adatok,



da) felvételivel kapcsolatos adatok,

db) az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul,

dc) jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok,

dd) a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok,

de) kiemelt fgyelmet igénylől gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok,

df) a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok,

dg) a gyermek, tanuló oktatási azonosító száma,

dh) mérési azonosító,

e) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok:

ea) a magántanulói jogállással kapcsolatos adatok (iskolánk esetében nem releváns),

eb) a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minőlsítése, 
vizsgaadatok,

ec) felnőltoktatás esetében az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatok,

ed) a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok,

ee) a tanuló diákigazolványának sorszáma,

ef) a tankönyvellátással kapcsolatos adatok (iskolánk esetében nem releváns),

eg) évfolyamismétlésre vonatkozó adatok,

eh) a tanulói jogviszony megszűnésének időlpontja és oka,

f) az országos mérés-értékelés adatai (iskolánk esetében nem releváns).

A  nemzet köznev elésrőll  szóló  2011.  évi  CXC.  törvény 41.  §  (9)  bekezdésében  foglalt
felhatalmazás  alapján  az  intézmény  nyilvántartja  továbbá  azokat  az  adatokat  is,  amelyek
jogszabályokban biztosítot kedvezményekre való igényjogosultság (pl. ösztöndíjra vonatkozó
jogosultság) elbírálásához és igazolásához szükségesek. E célból azok az adatok kezelhetőlk,
amelyekbőll megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre való jogosultsága.

Az intézmény vagy a tanuló érdekébőll származó adatkezelés

Az  intézményi  vagy  a  tanuló  érdekébőll  származó  adatkezelés  jogalapja  a  tanuló  részérőll
történől írásos beleegyezés, amely történhet általánosan vagy eset jelleggel. 



Az általános adatkezelésre vonatkozó legfontosabb eljárási  szabály,  hogy  beiratkozáskor  az
adot tanuló egy erre rendszeresítet formanyomtatványon nyilatkozik ,  hogy milyen tpusú
adatkezeléshez  járul  hozzá  vagy  adot esetben  tagadja  meg  a  hozzájárulást  (pl.  iskolai
honlapon  történől  közösségi  eseményrőll  szóló  fotó  közzététele).  Intézményünk  a  tanulói
jogviszony  teljes  időltartama  alat ennek  megfelelőlen  jár  el  valamennyi  tanuló
vonatkozásában.  Lényeges  részletszabály,  hogy  a  tanuló  korábban  megtet nyilatkozatát
bármikor módosíthatja.

Az eset jelleggel történől adatkezelés is tanulói hozzájáruláshoz kötöt, azonban – az általános
adatnyilatkozatal  ellentétben  –  annak  pontos  körülményei  előlre  nem láthatóak,  ezért  az
minden esetben az adot eseményhez rendelten történik  (pl. egy versenyeredményrőll szóló
fénykép közzététele vagy rendezvény esetén speciális étrendre vonatkozó igény).

A tanulók / korábban tanulói jogviszonnyal rendelkezől személyek adatörlésre vonatkozó joga

Az általános adatvédelmi  rendelet  lényeges rendelkezése a  tanulók  vagy korábban tanulói
jogviszonnyal  rendelkezől  személyek  személyes  adatainak  törlésére  és  kezelésének
megtltására vonatkozó jogosultság. 

A fentek alapján a személyes adatok törlése vagy kezelésének megtltása az alábbi esetekben
lehetséges: 

- a  személyes  adatra  –  abból  a  célból,  amire  azt  eredetleg  bekértük/kezeltük  –  a
továbbiakban már nincs szükség, 

- hozzájárulását  visszavonja  (az  intézmény  vagy  a  tanuló  érdekébőll  származó
adatkezelés esetén),

- személyes adatok kezelésére az adatvédelmi törvénybe ütközől módon került sor,
- a személyes adat törlését jogszabály írja elől; 

Az adatkezelés szabályozási szintjei

Az  adatkezelésre  vonatkozóan  az  Európai  Unió  és  Magyarország  mindenkor  hatályos
joganyaga az irányadó jogforrás. 

A SZÁMALK-Szalézi Szakgimnázium a közösségi és a hazai jogforrások rendelkezései alapján
belsől  intézményi  szabályozó  dokumentumokban  további  adatvédelemre  vonatkozó
szabályokat  állapít  meg.  Az  intézményi  működés  kiemelt  szabályait  iskolánk  Szervezet és
Működési Szabályzata foglalja magában, az egyes területekre vonatkozóan pedig tematkus
szabályzatok az irányadó dokumentumok.



Az adatvédelem részletszabályait iskolánk Adatkezelési szabályzata tartalmazza (SZMSZ 1. sz.
melléklete). Tekintetel arra, hogy a GDPR tekintetében a jelen tájékoztató csupán a kiemelt
információkat rögzít, teljes körű tájékoztatást az Adatkezelési szabályzat biztosít. 

Az Adatkezelési szabályzatot a tanulók megtekinthetk az iskola honlapján (szamalk-szalezi.hu/
iskolánkról/dokumentumok/Szervezet és  Működési  Szabályzat),  valamint  –  előlzetes  jelzés
alapján – az igazgatói irodában. 

A fentekkel összefüggésben felmerülől kérés, kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésre.

Budapest, 2018. május 25. Halász József

Igazgató

SZÁMALK-Szalézi Szakgimnázium


