
Adatkezelési tájékoztató  

a tantermen kívüli, digitális munkarendben való részvétel során 

megvalósuló adatkezeléshez 

 

1. Preambulum 

 

A digitális munkarendben zajló oktatás számos adatvédelmi és adatbiztonsági kérdés vet fel, 

különösen a tananyagok, a növendékek feladatainak elvégzését igazoló videofelvételek, 

dokumentumok feltöltése, tárolása, megosztása kapcsán. A jelen adatkezelési tájékoztató a 

jogszerű adatkezelés jogszabályi hátterének /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 Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2016/679 számú rendelete (a továbbiakban: GDPR); az információs önrendelkezési jogról és 

az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.); a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény/, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága 

vonatkozó tájékoztatásának figyelembevételével íródott.  

 

A GDPR fogalom-meghatározásai alapján személyes adat az azonosított vagy azonosítható 

természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. A fogalom-meghatározás 

alapján a növendék neve és egyéb azonosító adatai, az írásbeli és szóbeli számonkérések 

tartalma, órai hozzászólásai, eredményei, fényképe, valamint az elért eredményei is személyes 

adatnak, az adatokon elvégzett bármely művelet pedig adatkezelésnek minősül. Ezen 

adatkezelés során adatkezelőnek a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium (a 

továbbiakban: intézmény) tekinthető.  

 

Az Intézmény a jogszabályban foglalt kötelezettségének tesz eleget azzal, hogy a hagyományos 

oktatás és a digitális távoktatás keretei között is ellátja a vele jogviszonyban álló növendékek 

irányában az oktatási-nevelési feladatait. A növendék és az intézmény között tanulói jogviszony 

áll fenn, mely a növendék tankötelezettségének biztosítását, valamint az oktatáshoz és 

művelődéshez való Alaptörvényben is szabályozott jogát hivatott biztosítani. 

A növendék a tanulói jogviszonya alapján köteles az iskola által meghatározott oktatási 

feladatok teljesítésére.  

 



2. Az Adatkezelő adatai 

 

Név: Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium 

Képviseli: Kovács István alezredes, igazgató 

Székhely: 4027 Debrecen, Füredi út 69. 

Weblap: www.kratochvil.hu 

Telefon: (52) 537-215 

E-mail: hkk@hm.gov.hu 

 

Telephelyek:  

Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium, Hódmezővásárhelyi Honvéd 

Középiskola és Kollégiuma (6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre út 45.) 

Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium, Nyíregyházi vitéz Mikecz Kálmán 

Honvéd Kollégiuma (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b.) 

Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium, Szolnoki Honvéd Kollégiuma (5000 

Szolnok, Széchenyi krt. 24.) 

 

Adatvédelmi tisztviselő 

Név: Tarné Dr. Simon Anett 

Telefon: (52) 537-215 

E-mail: tarne.simon.anett@mil.hu  

 

3. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok 

 

- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) 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 

(általános adatvédelmi rendelet: GDPR);  

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény; 

- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  

- a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény  

 

 

http://www.kratochvil.hu/
mailto:hkk@hm.gov.hu


4. Az adatkezelés jogalapja 

 

A tantermen kívüli, digitális munkarendben megvalósuló oktatás során a személyes adatok 

kezelését 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 Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete (a 

továbbiakban: GDPR) teszi jogszerűen lehetővé az Intézmény számára. 

Az adatkezelés jogalapjaként a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti közfeladat 

ellátása szolgál.  

 

5. Az adatkezelés célja és kezelt adatok köre 

 

Az adatkezelés célja az ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú nevelés-

oktatáshoz való jog biztosítása; az intézmény jogszabályban meghatározott feladatainak 

ellátása; a digitális munkarendben végzett oktatási tevékenység ellátásával kapcsolatos 

feladatok végzése, kapcsolattartás, az ismeretek átadása és az ismeret (számonkérés) vagy 

jelenlét ellenőrzése.  

Az oktatási-nevelési feladat során kezelt személyes adatok: név, osztály, fénykép, videófelvétel 

vagy hangfelvétel, oktatási dokumentációban szereplő egyéb adatok 

 

Csak a fent meghatározott célok elérése érdekében és azzal arányosan lehet kezelni az oktatás 

során keletkezett személyes adatokat, betartva az adatkezelésre vonatkozó alapelveket, 

biztonsági előírásokat.  

 

A digitális távoktatás során az oktatók, iskolai nevelők az intézmény nevében járnak el és 

közfeladatot látnak el. Az oktatói tevékenység ellátása a digitális távoktatás keretei között 

alapvetően online (élő, valósidejű közvetítés, „streaming”) óratartás formájában valósul meg. 

A növendékek oktatásban való részvételének biztosítása és a részvétel ellenőrzése érdekében 

elvárható a növendékek aktív jelenléte és ennek során a növendékek részéről a kép- és hangmás 

elérhetővé tétele az online óratartások során. Az iskolai feladatok elvégzésének igazolása 

érdekében az oktatók kérhetik videó- vagy hangfelvétel készítését a növendékektől. 

 Ilyen esetekben az adattakarékosság elve alapján az érintettnek fokozottan kell figyelnie arra, 

hogy a felvételen az érintetten kívül más személy ne szerepeljen, és az otthoni, privát térből 



minél kevesebb látszódjon. A korlátozott tárolhatóság elve alapján a felvételeket az oktató az 

értékelés megtörténte után haladéktalanul, vissza nem állítható módon törli.  

 

Az iskolai számonkérések hatékony megvalósítása és a csalások elkerülése végett az oktatók 

kérhetik, hogy a növendék a dolgozatírás teljes időtartama alatt kamerával megfigyelhető 

legyen. Ilyen esetekben is fokozottan kell figyelni arra, hogy a kamerák látószöge úgy legyen 

beállítva, hogy az otthoni privát térből minél kevesebb látszódjon. A számonkérések, 

dolgozatok kapcsán is érvényesül a korlátozott tárolhatóság elve, a dolgozatok tárolása a 

hagyományos oktatási keretek közötti tárolási időtartamhoz igazodik.  

Az intézmény, továbbá a nevében eljáró oktató a növendékek által feltöltött, megosztott 

anyagokat harmadik személyek részére nem továbbíthatja, nem terjesztheti, nem hozhatja 

nyilvánosságra. Az intézmény a felvételeket csak az adatkezelési időn belül tárolhatja. 

 

6. Az adatkezelés időtartama 

 

Az adatkezelés alapvetően az adatkezelési cél megvalósulásáig tart, ezért a tantermen kívüli, 

digitális munkarendben végzett oktatás során keletkezett személyes adatokat, a növendékekről 

készült, vagy a növendék saját magáról készített és elküldött fénykép, videó- vagy 

hangfelvételeket a pedagógus az értékelés megtörténte után, de legkésőbb a tanév végén 

haladéktalanul, vissza nem állítható módon törölni köteles. 

 

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok érvényesítése és a jogorvoslati lehetőségek 

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és a növendékek jogainak védelme érdekében a 

tájékoztatás megadása, az adatokba történő betekintés biztosítása, illetve azokról másolat 

kiadása is az érintett növendék (szülői felügyeletet gyakorló személy) személyének 

azonosításához kötött. Kiskorú növendék esetén, a szülői felügyeletet gyakorló személy 

gyakorolhatja ezeket a jogokat. 

Az adatkezelő, az érintett növendék (szülői felügyeletet gyakorló személy) által benyújtott, az 

őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától számított 

legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről a kérelmet 

benyújtót írásban vagy elektronikusan benyújtott kérelem esetén elektronikus úton értesíti. 

 

 



8. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai  

 

1. Átlátható tájékoztatáshoz való jog: Az érintett személy részére szóló tájékoztatásnak 

egyértelműnek és közérthetőnek kell lennie.  

2. Hozzáféréshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést 

kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és 

amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz 

és a vonatkozó jogszabályokban felsorolt információkhoz hozzáférjen. A betekintést az 

adatkezelő a személyazonosság ellenőrzése után csak a jogosult részére teljesíti, kizárólag 

az érintett adatkezelését illetően. 

3. Helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan 

késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.  

4. Törléshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan 

késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles 

arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül 

törölje meghatározott feltételek fennállása esetén.  

Az adatkezelés törlésére irányuló jog biztosítása során az érintett jogosult arra, hogy 

kérésére az Intézmény indokolatlan késedelem nélkül vizsgálja meg: 

- a személyes adatokra szükség van-e még abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték 

vagy más módon kezelték; 

- az érintett visszavonta-e az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az 

adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

- az érintett tiltakozott-e az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre; 

- az adatkezelés közvetlen üzletszerzés érdekében történt, és az érintett tiltakozott-e az 

adatkezelés ellen; 

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték-e; 

- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt 

jogi kötelezettség teljesítése miatt kell-e törölni; 

- a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

kínálásával kapcsolatosan került-e sor; 

- az érintett tiltakozott-e az adatkezelés ellen; 

- az érintett tiltakozott-e a profilalkotás ellen. 



Az Intézmény, amennyiben az adatok törlésének feltételei fennállnak, indokolatlan 

késedelem nélkül elvégzi azok törlését az érintett rendelkezésének megfelelően. 

5. Korlátozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza 

az adatkezelést, melyre tekintettel az adatkezelő csak tárolhatja, de más formában nem 

kezelheti az érintett személyes adatait. 

Az Intézmény indokolatlan késedelem nélkül korlátozza az adatkezelést az alábbiak esetén: 

- ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a 

személyes adatok pontosságát, 

- amennyiben az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e 

helyett kérte azok felhasználásának korlátozását, 

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 

érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez, 

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg meg nem állapítható, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget 

élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

6. Adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa 

az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokról másolatot kapjon, továbbá 

jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Az 

adatkezelő által kezelt személyes adatokról a másolat kizárólag az érintett 

személyazonosságának ellenőrzése után adható ki. 

7. Tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos 

okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ha a személyes 

adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jellege miatt kerül sor. 

 

9.  Jogorvoslathoz való jog: 

 

1. Amennyiben az adatvédelem körébe tartozó adatok kezelésével összefüggésben panasszal 

kíván élni, úgy forduljon az Intézmény adatvédelmi tisztviselőjéhez. 

2. Panasz benyújtása a felügyeleti hatósághoz 

Amennyiben az adatvédelem körébe tartozó adatok kezelésével kapcsolatban sérelem  éri, és 

az adatkezelő eljárásával nem ért egyet, úgy panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz. 



A hatóság elérhetősége:  

 székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

 levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9. 

 telefonszáma: +(36) 1-391-1400 

 honlap: http://www.naih.hu 

 e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 1530 Budapest, Pf. 5. 

 

3.  Bírósági eljárás indítása 

Ha Önt, mint érintettet jogainak gyakorlásával vagy a személyes adatok kezelése során 

jogsértés éri, polgári peres eljárást kezdeményezhet az adatkezelő ellen. A per elbírálása a 

Törvényszék hatáskörébe tartozik. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A törvényszékek 

elérhetőségét az alábbi linken tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek 

 

Amennyiben bármilyen kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, úgy kérelmét postai úton 

(a borítékra írják rá az adatvédelmi tisztviselő nevét) vagy elektronikusan küldheti meg.  

A választ haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre. 
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