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ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

AZ 

ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSRŐL 

I. Az Adatkezelő  

Az Adatkezelő a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), 

értelmében minden esetben a beiratkozási felületen megnevezett köznevelési intézmény (a 

továbbiakban: Köznevelési intézmény vagy Adatkezelő). 

II. Az adatkezeléssel összefüggő főbb irányadó jogszabályok  

a) információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;  

b) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a 

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi 

rendelet) (továbbiakban: Rendelet); 

c) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény;  

d) a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet). 

III. Az adatkezelés célja, jogalapja 

Az adatkezelés általános célja, hogy a tanköteles gyermeket Ön, mint a törvényes képviselő a 

Köznevelési intézmény első évfolyamára személyes megjelenés nélkül, az erre kialakított elektronikus 

felület használatával beírathassa vagy beiratkozási kérelmet nyújtson be. 

Az adatok köre: kötelezően megadandó adatok és nem kötelezően megadandó adatok. 

1. A kötelezően megadandó adatok kezelésének célja a gyermek és törvényes képviselőjének 

azonosítása a beiratkozással kapcsolatos eljárás során.  

 

A kötelező adatok megadása nélkül a Köznevelési intézmény nem tudja a beiratkozási eljárást 

lefolytatni, így fontos, hogy a kötelező adatok mindegyikét a hivatalos okirat(ok)ban (pl. 

személyi igazolvány, lakcímkártya) szereplő adatok alapján, pontosan adja meg! 

 

A kötelezően megadandó adatok kezelésének jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) 

pontja, tehát az adatok kezelése a Köznevelési intézmény közfeladatai, valamint közhatalmi 

jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladatai végrehajtásához szükséges. 

 

2. A nem kötelezően (önkéntesen) megadott adatok kezelésének a célja, hogy a Köznevelési 

intézmény a beíratás vagy beiratkozás iránti kérelem elbírálásakor az így megadott adatok 

figyelembe vételével a lehető legkedvezőbb döntést hozhassa a gyermek érdekében. 

 

Az önkéntesen megadott adatok kitöltésének elmaradása nem jár hátránnyal. Amennyiben a 

gyermek a törvényes képviselő által megjelölt Köznevelési intézmény tanulója lesz, úgy a 

későbbiekben, a beiratkozás során ki nem töltött adatok megadására az Nkt.-ban meghatározott 

kötelezően kezelendő adatokra tekintettel kerül sor. 

 

E-mail cím megadásakor lehetővé válik a Köznevelési intézménnyel való kapcsolattartás, 

valamint a beiratkozás időszakában az ügyintézéssel összefüggő rendszerüzenetek fogadása. 
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A nem kötelezően megadandó adatok kezelésének jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés 

a) pontja, tehát az adatok kezeléséhez Ön a hozzájárulását adja. 

Figyelem! A nem kötelezően megadandó adatok kitöltésével Ön egyben a hozzájárulását is adja 

ezen adatok kezeléséhez.  

A nem kötelezően megadott adatok kezeléséhez való hozzájárulását Ön az adatot kezelő Köznevelési 

intézményhez benyújtott kérelem alapján bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása 

azonban nem érinti a visszavonás előtti adatok kezelésének jogszerűségét. 

IV. Adattovábbítás 

A Köznevelési intézmény az Ön és a gyermek személyes adatait – az EMMI Rendelet 23.§ (5) 

bekezdésében foglaltak kivételével – nem továbbítja. Az EMMI rendelet 23.§ (5) bekezdése szerint a 

Köznevelési intézmény az Oktatási Hivatalt és a kötelező felvételt biztosító iskolát értesíti arról, ha 

olyan tanköteles gyermeket vesz fel, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem a 

Köznevelési intézmény körzetében van.  

V. Személyes adatok kezelésének időtartama 

1. Amennyiben a gyermek az Ön által megjelölt iskolába felvételt nyer, az adatkezelő Köznevelési 

intézmény a nyilvántartott gyermek és tanulói adatokat az Nkt. 41. § (10) bekezdésben 

meghatározottak szerint, a beiratkozási eljárást követően is kezeli, legfeljebb a tanulói 

jogviszony megszűnésétől számított tíz évig. 

2. A nem kötelezően megadott adatok tekintetében az adatok kezelése a hozzájárulás 

visszavonásáig történik, kivéve az Nkt. 41.§ (4) és (9) bekezdésében meghatározott 

azon személyes adatokat, amelyeket a gyermekkel tanulói jogviszonyt létesítő Köznevelési 

intézmény a jogszabály alapján tart nyilván. 

3. Felvételt elutasító határozat esetén, a határozatot meghozó Köznevelési intézmény az iskolai 

felvételt elutasító határozat jogerőre emelkedése napjától nem adatkezelője a beiratkozás 

céljából  megadott személyes adatoknak. Az Ön által megadott adatokat az a Köznevelési 

intézmény kezeli a továbbiakban, ahol a gyermeknek tanulói jogviszonya létesül. 

VI. Az érintett1 jogai az adatkezeléshez kapcsolódóan  

Tájékoztatáshoz való jog 

Az érintettnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz. 

Hozzáférési jog 

Az érintett kérelmére, az Adatkezelő a későbbiekben bármikor tájékoztatja, hogy az Ön vagy a gyermeke 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor kérésére tájékoztatja, hogy milyen 

személyes adatokat és milyen célból kezel, kik férhetnek a személyes adatokhoz valamint, hogy az 

adatok kezelése meddig tart. 

Személyes adatok helyesbítéséhez való jog 

Az érintett bármikor jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 

helyesbítse a vele, illetve kiskorú tanuló esetén a tanulóra vonatkozó pontatlan személyes adatokat.  

  

                                                      
1 Érintett: akiről a személyes adatot az Adatkezelő kezeli. Kiskorú tanuló esetén a szülő/törvényes képviselő 

gyakorolhatja az érintettet megillető jogokat. 
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Törléshez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az általa 

kezelt személyes adatokat a jogszabályban rögzített indokok fennállása esetén. (Rendelet 17. cikk.) A 

jogszabály által meghatározott, kötelezően kezelt személyes adatok törlésére nincsen lehetőség. 

Az érintett törlési jogának korlátozására csak a Rendeletben írt kivételek fennállása esetén kerülhet sor, 

azaz a személyes adatok további megőrzése jogszerűnek tekinthető, különösen, ha 

a) közérdekből végzett feladat végrehajtása, vagy 

b) az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt, vagy 

c) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést a jogszabályban 

rögzített indokok valamelyikének fennállása esetén, így különösen, ha vitatja az adatok pontosságát, 

vagy tiltakozik az adatkezelés ellen. (Rendelet 18. cikk.) 

Tiltakozáshoz való jog 

Az érintett személy a Köznevelési intézményhez eljuttatott kérelmével, saját helyzetével kapcsolatos 

okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint a Köznevelési intézmény a 

kötelezően megadott személyes adatokat a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal 

összefüggésben nem megfelelően kezelné.  

Az érintett jogainak érvényesítésére szolgáló eljárásrend  

Az érintett, illetve kiskorú tanuló esetén a szülője/törvényes képviselője a fenti jogait a Köznevelési 

intézménynek megküldött elektronikus levelében, az Adatkezelő székhelyére eljuttatott postai levélben, 

illetve az Adatkezelő székhelyén – a veszélyhelyzet idején fennálló korlátozások figyelembe vételével 

– személyesen gyakorolhatja.  

VII. Az érintett jogorvoslati joga 

A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az érintett, illetve kiskorú 

tanuló/gyermek esetén a szülője/törvényes képviselője az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat, 

ha megítélése szerint az Adatkezelő a tanuló/gyermek személyes adatait a személyes adatok kezelésére 

vonatkozó jogszabályban meghatározott előírások megsértésével kezeli. A per – az érintett választása 

szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy az Adatkezelő székhelye szerinti 

törvényszék előtt is megindítható. 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) az Adatkezelővel szemben 

vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban 

jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve hogy az adatkezeléshez 

kapcsolódó jogainak érvényesítését az Adatkezelő korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére 

irányuló kérelmét elutasítja. A bejelentést az alábbi elérhetőségek valamelyikén teheti meg: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Postacím:1363 Budapest, Pf. 9. e-mail: 

ugyfelszolgalat@naih.hu, URL: http://naih.hu) 

 

Kelt: Budapest, 2022. március 22. 
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