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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ TANULÓI JOGVISZONY LÉTESÍTÉSÉHEZ 

 
Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy a Kecskeméti Szakképzési Centrum tagintézményeibe beiratkozó tanulók 
illetve törvényes képviselőik (a továbbiakban: Érintett) a 2021/2022-es tanévre történő beiratkozás során a GDPR 
rendeletnek megfelelően tájékoztatást kapjanak a tagintézmény által kezelt személyes adatok és egyéb adatok kezelésére 
vonatkozó elvekről és a személyes adataik kezelésével összefüggésében fennálló jogaikról.  
Jelen adatkezelési tájékoztató a Kecskeméti Szakképzési Centrum által kiadott 728-1/2018 számú Adatkezelési 
szabályzatával összhangban készült. 
 

1. Adatkezelő: 
Az adatkezelő megnevezése: Kecskeméti Szakképzési Centrum (továbbiakban: Adatkezelő) 
Az adatkezelő címe: 6000 Kecskemét, Bibó István utca 1. 
Képviseli: Leviczky Cirill kancellár 
Tagintézmény neve: Kecskeméti Szakképzési Centrum Gróf Károlyi Sándor Technikuma  
Tagintézmény címe: 6000 Kecskemét, Bibó István utca 1. 
Adatkezelő elérhetősége: karolyi@kecskemetiszc.hu 
Telefonszám: 76/500-850 
weboldal: www.kecskemetiszc.hu 
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Kálló Nerina jogtanácsos 
elérhetőség: kallo.nerina@kecskemetiszc.hu  

 
2. Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek betartása mellett végzi: 
2.1.  Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az 

adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és 
kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. 

2.2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél 
elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. 

2.3. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel 
helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai 
feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. 

2.4. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel 
szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen 
azonosítani. 
 

3. Az adatkezelés jogalapja:  
3.1. A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 
3.2. a nemzeti köznevelésről  szóló 2011. évi CXC. törvény 
3.3. 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 rendelet 
hatályon kívül helyezéséről. 

3.4. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
 

4. Hozzájárulás az adatkezeléshez:  
Az Érintettek a beiratkozás során kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő a 
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje. 

 
5. Az adatkezelés célja:  

- tagintézménybe történő beiratkozással történő tanulói jogviszony létesítése, illetve a jogviszony fennállása során 
szükséges adatszolgáltatások 

- fegyelmi felelősséggel kapcsolatos eljárásokban történő adatfeldolgozás; 
- ingyenes vagy kedvezményes étkezés biztosításához történő adatkezelés; 
- statisztikai célú adatszolgáltatásokhoz kapcsolódó adatkezelés; 



 

- felnőttoktatásba történő beiratkozás esetén a felnőttoktatással kapcsolatosan felmerülő adatkezelés; 
- kötelező iskolaorvosi, iskolafogorvosi, védőnői ellátás biztosítása kapcsán történő adatkezelés; 

 
Az adatkezelés módja: automatizált adatfeldolgozás 

 
2. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE: 

Az Érintett a tanulói jogviszony, mint jogos érdek teljesülése érdekében adja meg az alábbi adatokat az űrlapok kitöltése 
során:  

Adatkezeléssel érintett adat 
meghatározása Adatkezelés célja 

név 
a tanuló iskolai (e-napló, törzslap, bizonyítvány) dokumentumokban való 
nyilvántartásához 

születési hely, idő 
a tanuló iskolai (napló, törzslap, bizonyítvány)dokumentumokban való 
nyilvántartásához 

oktatási azonosító 
a tanuló iskolai (napló, törzslap, bizonyítvány)dokumentumokban való 
nyilvántartásához 

diákigazolvány szám 
a tanuló iskolai (napló, törzslap, bizonyítvány)dokumentumokban való 
nyilvántartásához 

állandó lakcím tanulóval való kapcsolattartáshoz 
értesítési cím tanulóval való kapcsolattartáshoz 
telefonszám tanulóval való kapcsolattartáshoz 
e-mail cím tanulóval való kapcsolattartáshoz 

anyja neve 
a tanuló iskolai (napló, törzslap, bizonyítvány)dokumentumokban való 
nyilvántartásához 

apja neve 
a tanuló iskolai (napló, törzslap, bizonyítvány)dokumentumokban való 
nyilvántartásához 

 gondviselő neve 
a tanuló iskolai (napló, törzslap, bizonyítvány)dokumentumokban való 
nyilvántartásához 

 anyja címe, telefonszáma, elérhetősége anyával való kapcsolattartáshoz 
apja címe, telefonszáma, elérhetősége apával való kapcsolattartáshoz 
gondviselő címe, telefonszáma, 
elérhetősége gondviselővel való kapcsolattartáshoz 

állampolgárság 
a tanuló iskolai (napló, törzslap, bizonyítvány)dokumentumokban való 
nyilvántartásához 

személyi igazolvány szám 
a tanuló iskolai (napló, törzslap, bizonyítvány)dokumentumokban való 
nyilvántartásához 

TAJ szám 

a tanuló beazonosításához az egészségbiztosítási rendszerben (kötelező 
iskolaorvosi, iskolafogászati vizsgálatok, családi pótlék igényléséhez 
jogviszonyigazolás kiállításához) 

Adószám ösztöndíjak  kifizetéséhez 
bankszámlaszám ösztöndíjak  kifizetéséhez 

gondviselői nyilatkozat rendszeres 
gyermekvédelmi támogatásról ingyenes étkezés, ingyenes tankönyvellátás biztosításához 

gondviselői nyilatkozat tartós 
betegségről, fogyatékosságról ingyenes étkezés, ingyenes tankönyvellátás biztosításához 
gondviselői nyilatkozat testvérek 
számáról ingyenes étkezés, ingyenes tankönyvellátás biztosításához 
gondviselői nyilatkozat nevelésbe vételről ingyenes étkezés, ingyenes tankönyvellátás biztosításához 

gondviselői nyilatkozat utógondozói 
ellátásról ingyenes étkezés, ingyenes tankönyvellátás biztosításához 
igazolás  hátrányos helyzetről szociális támogatások jogosultságának ellenőrzéséhez 
igazolás halmozottan hátrányos helyzetről szociális támogatások jogosultságának ellenőrzéséhez 

már megszerzett szakképesítés neve, éve 

szakközépiskola 13.évfolyamára, az érettségi megszerzésére irányuló 
képzésre, illetve felnőttoktatásban másodszakmára való beiratkozáskor, a 
bemeneti feltételek teljesítése ellenőrzéséhez 



 

meglévő szakmai bizonyítvány száma 

szakközépiskola 13.évfolyamára, az érettségi megszerzésére irányuló 
képzésre, illetve felnőttoktatásban másodszakmára való beiratkozáskor, a 
bemeneti feltételek teljesítése ellenőrzéséhez 

meglévő érettségi bizonyítvány száma 

szakgimnázium 13.évfolyamára, az érettségi utáni szakképzésre, illetve 
felnőttoktatásban másodszakmára való beiratkozáskor, a bemeneti feltételek 
teljesítése ellenőrzéséhez 

Utolsó befejezett osztálya 
Szakképzési HÍD programba való jelentkezéshez; a bemeneti feltételek 
teljesítése ellenőrzéséhez 

Szakértői bizottság által készített 
érvényes szakvélemény megléte 

Szakiskolai beiratkozáskor és a Szakképzési HÍD programba való 
jelentkezéshez; a bemeneti feltételek teljesítése ellenőrzés 

Tanulási nehézséget (SNI, BTMN) 
igazoló szakvélemény  

a szakvéleményben előírt mentességek  és a fejlesztő foglalkozások 
biztosításához  

Fotó 
Iskolai események során készített fotók közösségi célú rögzítése, 
tagintézményi weboldalon történő közzététel 

 
6.  az adatfeldolgozók (az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat végzők) személye: 
 
Cég neve / Neve: Iskolaorvos: dr. Greminger Márta 
székhelye: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 7. 2. emelet 222. 
elérhetősége (telefonszám vagy e-mail cím): 76/514-038 
Cég neve / Neve: védőnő: Borosné Hajdu Ottília 
székhelye: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 7. 2. emelet 222. 

 
Cég neve / Neve: Iskola fogorvos: Mezős Fogászati Centrum 
székhelye: 6000 Kecskemét, Csongrádi utca 13. 
Cég neve / Neve: Iskola fogorvos: dr. Kiss Zsuzsanna 
székhelye: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 7. 
 
Cég neve / Neve: Oktatási Hivatal 
székhelye: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14. 

 
Cég neve / Neve: Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
székhelye: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. 

 
Cég neve / Neve: Kecskeméti Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat 
székhelye: 6000 Kecskemét, Fecske u. 20. 

 
Cég neve / Neve: Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 

Családtámogató Szolgálat Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
székhelye: 6000 Kecskemét, Fecske u. 20. 

 
Cég neve / Neve: Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kecskeméti 

Tagintézménye 
székhelye: 6000 Kecskemét, Fecske u. 8. 

 
Cég neve / Neve: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási 

Hivatala Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály 
székhelye: 6000 Kecskemét, Széchenyi krt.12. 

 
Cég neve / Neve: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi 

Főosztály Igazságügyi Osztály 
székhelye: 6000 Kecskemét, Irinyi u. 17. 
  
Cég neve / Neve: Pest Megyei Kormányhivatal Szakképzési és Felnőttképzési 

Főosztály Szakképzési Osztály 
székhelye: 1089 Budapest, Kálvária tér 7. 



 

7. Az adatkezelés időtartama: 
A megadott adatokat a vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig (80 év) . 

 
8. adattovábbítás külföldre: Nem történik adattovábbítás. 

 
9. az érintettek jogai: 
9.1. tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 
9.2. személyes adatainak helyesbítését, valamint a személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - 

törlését vagy zárolását. 
9.3. Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése 

szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, 
jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő 
tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, 
továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 

9.4. Törléshez való jog: Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha a vonatkozó adat kezelése jogellenes; ha az 
érintett kéri; ha az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést 
törvény nem zárja ki; ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott 
határideje lejárt; ha azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte. 

9.5. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása 
kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy 
harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; ha a 
személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos 
kutatás céljára történik; valamint törvényben meghatározott egyéb esetben. Az Adatkezelő a tiltakozást a 
kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak 
megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 
 

10. Jogorvoslathoz való jog: 
10.1. Kérjük a tisztelt Érintetteket, hogy amennyiben úgy érzik, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok 

védelméhez fűződő jogaikat, akkor vegyék fel velünk a kapcsolatot a jelen tájékoztatóban megjelölt Adatvédelmi 
tisztviselőn keresztül, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. 

10.2. Tájékoztatjuk az Érintetteteket arról is, hogy az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen 
bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. 
A per az adatkezelő székhelye szerinti, vagy az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási 
helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli 
jogképessége. 

10.3. Az Érintett, mint személyes adatok kezelésében érintett panasszal fordulhat, ill. tájékoztatást kérhet a Hatóságtól 
is: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság 
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
Telefonszám: (1) 391-1400 
Honlap: http://naih.hu 

 
 
 
Kecskemét, 2021. 06.23. 
 


