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1.

AzintémÉnyihkben folyó adatkezelésnek és adattovábbításnak mindenben meg kell felelnie az információs

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint anemzeti
közrevelésről szóló 20l1. évi CXC. törvény előírásainak.
2,
Azntézményben csak azonszemélyes és különleges adatokat léhet kezelni, melyekre a magasabb jogszabályok

előírásai lehétőséget biztosítanak. Kivételes esetben (Pl.: statisztikai adatgyűjtésnél, tudományos kutatásnál stb.) ez

a|ó| az iskola igazgatója felmentést adhat, de ebben az esetben az érnteít dolgozóval vagy az érintett tanuló

szülőjével közölni kell, hogy az adatszolgáltatás önkéntes.

Azintézmény adatkezelési tevékenységéértaz:nrtézlrTlény igazgatója egy személyben felelős. Adatkezelési
jogkörének gyakorlásávalaztníézmény egyes dolgozóitbizzamegaz alábbi pontokban részletezett módon.

4.
Az adatok felvételével, nyilvántartásávalmegbizolt dolgozók a munkaköri leírásukban szereplő

feladatokkal kapcsolatosan:
a)azakalmazottakadatatífelvehetik,nyilvántarthatják:
. igazgatőhelyette s ek,

. iskolatitkárok.

b) a tanulók adatait felvehetik, nyilvantarthatjrák:

, igazgatőhelyette sek,
, iskolatitkárok,
, osztályfőnökök,
. gyermek-és ifiúság védelmi felelős.

5.

Az adatok továbbításával megbízott dolgozók a köznevelési törvény által engedélyezett esetekben:

a) azakalmazottaknak a munkaköri leírásukban szereplő
feladatokkal kapcsolatos adatait továbbíthatja:

. igazgaó,

. igazgatőhelyette sek,

. iskolatitkárok.
b)
az alkalmazottak adatait a bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, a közreveléssel összefiiggő igazgatási

tevékenységetvégzőközigazgatási szervnek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére
jogosultaknik és a nemzetbizonsági szolgálaürak azíntézmény igazgatőja továbbíthatja.

6.
A tanulók adatait a köznevelési törvény által engedélyezett esetekben továbbíthatja:
. a fenntartó, a bíróság, rendőrség, ügyészség, a települési önkormányzat jegyzője, aközigazgatási szerv, a

nemzetbiztonságiszo|gá|at, a középiskola,azegészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézmény, a

családvédelemmel foglalkozó intézmény, szeryezet, a gyermek-és ifiúságvédelemmel foglalkozó szewezet,

intézmény, a tankönyvforgalmaző, a pedagógiai szakszo|gálat intézményei, a KIR működtelője, aszi|őrészére az

untézííLény igazgatója.

. a fenntartó, a középiskola, az egészség§gyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézmény, a családvédelemmel

foglalkozó tntézmény, szervezet, a gyermek-és ifiúságvédelemmel foglalkoző szertezet, intézrÉIy, a
tankonyvforgalmaző, apedagőgiai szakszdgálatintézményei, a KIR működtetője, a szülő részére azlntéanény
igazgatóhelyettesei;

..a fenntartó, a középiskola, az egészségigyi, iskola-egészségiigyi feladatot ellátó intézmény, a családvédelemmel

foglalkozó tntézmény, szeryezet, a gyermek-és ifiúságvédelemmel foglalkozó szewezet, iífiézmény, a

tankonyvforgalmaző, a pedagógiai szakszo|gá|at intézményei, a KIR működtetője, a szíl|ő részére az

iskolatitkárok;



. a közepiskol4 a családvédelemmel foglalkozó lntémÉny, szeryezet, a gyermek-és i{úságvédelemmel foglalkozó
szeívezet, intézmény, a pedagógiai szakszolgá|at intézményei, a szülő részére azosztá|yfonök;

. a családvédelemmel foglalkozó tntérunény, szpryezet, a gyermek-és ifiriságvédelemmel foglalkozó szewezet,
intézmény, a sziilő részére a gyermek-és ifiúságvédelmi felelős;

. a tankönyvforga|maző részére a tankönyvfelelősök.

7.

Az alkahíazottak adatait aközakalmazottak személyi anyagában kell nyilvántartani. A személyi anyag része a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. év|XXXIII, törvény alapján összeállított közalkalmazotti
alapnyilvántartiás. A személyi anyagot az e céka személyenként kialakított gytíjtőben zárt szekényben kell őrizri,
Az alkalmazoltak személyi anyagának vezetéséért és rendszeres ellenőrzéséért az igazgatő a felelős.

8,
A tanulóknak ajogszabályokban biztosított kedvezrrrényekre jogositó adatait az iskolatitkárok kezelik.

Debrec en,2aI2. szeptember l.
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