KRATOCHVIL KÁROLY
HONVÉD KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
Adatkezelési tájékoztató
A Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégiuma középfokú felvételi eljárás
során tárolt személyes adatok kezeléséről

1. Adatkezelő megnevezése
Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium (a továbbiakban: Intézmény)
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:
1. Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium, Hódmezővásárhelyi Honvéd
Középiskola és Kollégiuma (6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre út 45.)
2. Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium, Nyíregyházi vitéz Mikecz Kálmán
Honvéd Kollégiuma (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b.)
3. Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium, Szolnoki Honvéd Kollégiuma (5000
Szolnok, Széchenyi krt. 24.)
Weblap: www.kratochvil.hu
Telefon: (52) 537-215
E-mail: hkk@hm.gov.hu
Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:
Név: Tarné Dr. Simon Anett
Telefon: (52) 537-215
E-mail: tarne.simon.anett@mil.hu

2. 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;
-

az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény;

-

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet.
3. Kezelt adatok köre
- a központi írásbeli vizsga során:
tanuló oktatási azonosító száma, állampolgársága, neve, születési helye, ideje, neme, anyja
neve, lakcím, értesítési cím, szülő telefonszáma, értesítési e-mail címe, sajátos nevelési igényű,
valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkező esetén a szakértői
bizottság véleménye és a hosszabb felkészülési idő, az iskolai tanulmányai során általa használt,
megszokott eszközök biztosítására vonatkozó kérelem, szakértői bizottság véleményének
másolata, valamint a központi írásbeli vizsga típusa, tárgya, eredménye, továbbá a tanuló
általános iskolájának OM azonosítója, neve, székhelyének címe, a központi írásbeli vizsgát
szervező intézmény (feladatellátási hely) neve, címe, OM azonosítója.
A köznevelési intézmény az Oktatási Hivatal által működtetett középfokú intézmények
felvételi információs rendszerében (a továbbiakban: KIFIR) köteles rögzíteni a vizsgázók
jelentkezési adatait. Az adatok rögzítése adattovábbításnak minősül a KIFIR rendszerén
keresztül az Oktatási Hivatal címzett részére.
-

középfokú felvételi eljárás során:

tanuló oktatási azonosító száma, neve, állampolgársága, születési helye, ideje, neme, anyja
neve, lakcím, szülő telefonszáma, az értesítési címzett neve, értesítési címe, értesítési e-mailcíme, értesítési telefonszáma, a tanuló évfolyama, általános iskolai tanulmányi eredmények a
jelentkezés típusától függően, a központi vizsga típusa (írásbeli és szóbeli), tárgya és eredményei
(beleértve az Intézményben teljesítendő fizikai felmérés eredményét is), a tanuló általános
iskolájának OM azonosítója, neve, székhelyének címe.
Az általános iskola tanulója esetében a felvételi lapok kitöltését az általános iskola szervezi
meg. A felvételi lapokat az általános iskola a kitöltéséhez szükséges adatok ellenőrzése és
rögzítése után a KIFIR rendszerben állítja elő, és megküldi a középfokú köznevelési intézmény
részére.
4. Az adatkezelés jogalapja
-

központi írásbeli vizsga esetében: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján
az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Az adatkezelő

jogi kötelezettségét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (4)
bekezdés, 51. § (5) bekezdés, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
(a továbbiakban: EMMI r.) 33. § írja elő.
-

középfokú felvételi eljárás esetében: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja
alapján az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Az
adatkezelő jogi kötelezettségét az EMMI r. 27. § (2) bekezdés, 37. § (1), (2), (7) 38.
§ (3) bekezdés, 40. § (1) bekezdés írja elő.
5. Az adatkezelés célja

-

központi írásbeli vizsga esetében:
a központi írásbeli vizsga lebonyolítása és a vizsga során a sajátos nevelési igényű,
valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkező
részére hosszabb felkészülési idő, az iskolai tanulmányai során általa használt,
megszokott eszközök biztosítása a szakértői vélemény alapján, a vizsgázó értesítése
az eredményről.

-

középfokú felvételi eljárás esetében:
a felvételi eljárás lebonyolítása, teljesítmények értékelése.
6. Az adatkezelés időtartama

Intézményünk a felvételi eljárás lebonyolítását követően minden év szeptember 15. napjáig
kezeli azon tanulók személyes adatait, akik az adott tanévre jelentkezést nyújtottak be, de nem
nyertek felvételt.
7. Az érintettet megillető jogosultságok
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.
8. Jogérvényesítési lehetőség
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.



Weblap: http://www.naih.hu



Telefon: +(36) 1-391-1400



E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu



Postacím: 1363 Budapest, Pf.9.

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
Jelen adatvédelmi tájékoztató hatálya az Intézmény telephelyeire is kiterjed.

