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ADATKEZELÉS HOZZÁJÁRULÁS NYILATKOZAT 

Jelen tájékoztató a Bocskai István Református Oktatási Központ - Óvoda, Általános Iskola, 

Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (Székhely: 

2314 Halásztelek, II. Rákóczi F. út 17., Telephely: 2400 Dunaújváros, Bercsényi u. 10..) továbbiakban 
Adatkezelő minden olyan tevékenységére vonatkozik, amelynek keretében adatokat kezel. Az 

Adatkezelés alanyai: az intézménnyel tanulói jogviszonyban lévő tanulók, azok gondviselői, az 

intézmény minden alkalmazottja és a tanulói jogviszony létesítését célzó beiratkozási eljárásban részt 
vevők köre.   

1. Adatkezelő az Adatkezelés alanyait tájékoztatja arról, hogy a 2. pontban meghatározott személyes 
adatait az alábbiak alapján kezeli. Az adatkezelés jogalapja az Európai  Parlament és a Tanács (EU) 

2016/679 rendelete (GDPR); 2011. évi CXC törvény 26. fejezete: A köznevelési intézményekben 

nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok.  

2. A tanulói jogviszony létesítésekor megadott adatok jogszabályban történő további 

felhasználásakor nem szükséges személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás.  

3. Az adatkezelés célja a kapcsolattartás, a jogszabályban előírt nyilvántartások vezetése, beleértve a 

köznevelés információs rendszerét (KIR) .  

4. A személyes adatok címzettjeinek köre: a törvényben meghatározottak szerint, a személyes adatok 
védelmére vonatkozó célhoz kötöttség megtartásával - továbbíthatók a fenntartónak, a 

kifizetőhelynek, a bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, a köznevel éssel összefüggő igazgatási 

tevékenységet végző közigazgatási szervnek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések 
ellenőrzésére jogosultaknak, a nemzetbiztonsági szolgálatnak. A köznevelési intézmények az 

alkalmazottak személyes adatait csak a foglalkoztatással, a juttatások, kedvezmények, 

kötelezettségek megállapításával és teljesítésével, az állampolgári jogok és kötelezettségek 
teljesítésével kapcsolatosan, nemzetbiztonsági okokból, az e törvényben meghatározott 

nyilvántartások kezelése céljából, a célnak megfelelő mértékben, célhoz kötötten kezelhetik.  

5. Adatkezelő képviselői, elérhetőségeik: (szabo.magda.iskola@reformatus.hu)  

- Farkas Márta tagintézmény-vezető és adatvédelmi tisztviselő – Simon Tímea  iskolatitkár – Mráz 

Diána gazdasági ügyintéző  

6. Az adatkezelés helye: Székhely: 2314 Halásztelek, II. Rákóczi F. út 17., Telephely: 2400 

Dunaújváros, Bercsényi u. 10.. 

7. Az adatkezelés időtartama: az intézménnyel keletkezett jogviszony, valamint az azt követő 

törvényben meghatározott időtartam. (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet)  

8. A személyes adatok a fentieken kívül harmadik személy részére nem kerülnek továbbításra.  

9. Adatkezelő tájékoztatja az Adatkezelés alanyait, hogy az Adatkezelő adatkezelési szabályzata 

további információkkal szolgál személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogairól.  

10. Az Adatkezelés alanya nyilatkozik, hogy Adatkezelő tájékoztatását megértette és tudomásul 

vette.  

 

Kelt: Dunaújváros,__________év ____________hónap _____nap  
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Gyermek neve, osztálya:__________________________________________  

Nyilatkozó neve:________________________________________________  

Nyilatkozó anyja neve: ___________________________________________  

Nyilatkozó lakcíme:______________________________________________  

Nyilatkozó aláírása: ______________________________________________  
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NEM TÖRVÉNYI FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ ADATKEZELÉS 

 

Alulírott törvényes képviselő hozzájárulok:  

 hogy gyermekem tartós betegségéből adódó speciális egészségügyi adatait 

a gyermeket tanító valamennyi pedagógus megismerhesse abból a célból, hogy 

a gyermek minél előbb megkaphassa a szükséges szakszerű ellátást.  

 hogy önként megadom annak az általam meghatalmazott személynek az 

adatait, akinek helyettem a gyermekemet az intézmény átadhatja, és amelyet a 

köznevelési intézmény ellenőrizni tud. (fényképes igazolvány pl.: 

személyigazolvány szám/útlevél száma vagy jogosítvány száma)  

 hogy gyermekemről minden iskolai rendezvényen és az iskolában folyó 

tanórán és tanórán kívüli eseményen fénykép és videofelvétel készülhet és ezek 

a felvételek külön engedély nélkül, határozatlan ideig felhasználhatóak 

intézményünk honlapján és/vagy közösségi oldalán. (www.birokhalasztelek.hu, 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010184774137 )  

 hogy pedagógiai tudományos célból az BIROK Szabó Magda 

Tagintézményben gyermekemről kép- és hangfelvétel készülhet, amely 

médiába nem kerül.  

Tájékoztatom, hogy a fenti hozzájárulását bármikor visszavonhatja.  

  

Kelt: Dunaújváros, _______________év ____________hónap _____nap  

  

Gyermek neve, osztálya:__________________________________________  

Nyilatkozó neve:________________________________________________  

Nyilatkozó anyja neve: ___________________________________________  

Nyilatkozó lakcíme:______________________________________________  

Nyilatkozó aláírása: _____________________________________________ 

http://www.birokhalasztelek.hu/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010184774137

