1
A Szegedi Szakképzési Centrum tájékoztatása a személyes adatok kezeléséről
tanulók részére

Szegedi Szakképzési Centrum (továbbiakban: Adatkezelő), az Európai Parlament és Tanács (EU)
2016/679 számú, Általános Adatvédelmi Rendeletével (továbbiakban: GDPR) összhangban - az
alábbi tájékoztatást adja.
Az adatkezelő
Szegedi Szakképzési Centrum
Székhely: 6725 Szeged, Kálvária sugárút 84-86..
Képviseli: a Centrum főigazgatója
Elérhetősége: foigazgato@szakkepzesszeged.hu
Adatvédelmi tisztviselő
Dr. Rajda Szilvia
E-mail elérhetősége: szilvia.rajda@rajdaugyved.hu
Telefonos elérhetősége: +3630-330-3236

I.

Tanulói jogviszony létesítésével és fenntartásával összefüggő adatkezelés

Az adatkezelés célja
A Szegedi Szakképzési Centrum
• az intézmény rendeltetésszerű működéséhez,
• a jogszabályokban meghatározott nyilvántartások vezetéséhez,
• Adatkezelő az ágazati kerettörvényben meghatározott nyilvántartások vezetése végett,
pedagógiai, gyermek- és ifjúságvédelmi, egészségügyi célból, társadalombiztosítási, szociális
juttatás céljából, a célnak megfelelő mértékben, ahhoz kötötten kezeli a tanulói adatokat.
Az érintettek köre
A Szegedi Szakképzési Centrummal tanulói jogviszonyt létesíteni kívánó, illetve tanulói
jogviszonyban álló tanulók.
A kezelt adatok köre
Az alábbi személyes adatok, az alábbi céllal kerülnek kezelésre:
kezelt adat
a gyermek, tanuló neve, születési helye és ideje, neme,
állampolgársága, lakóhelyének, tartózkodási helyének címe,
társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar
állampolgár esetén a Magyarország területén való
tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat
megnevezése, száma,
szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási
helye, telefonszáma
a tanuló tanulói jogviszonyával kapcsolatos adatok
(felvételivel kapcsolatos adatok, az a köznevelési
alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul, jogviszony
szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok, a
gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, kiemelt
figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok, a
tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok, a gyermek,

adatkezelés célja
tanuló
jogviszony
létesítése,
fenntartása és megszüntetése

tanuló
jogviszony
létesítése,
fenntartása és megszüntetése
tanuló
jogviszony
létesítése,
fenntartása és megszüntetése
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tanuló oktatási azonosító száma, mérési azonosító)
a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok (a magántanulói
jogállással kapcsolatos adatok, a tanuló magatartásának,
szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése,
vizsgaadatok, felnőttoktatás esetében az oktatás
munkarendjével kapcsolatos adatok, a tanulói fegyelmi és
kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok, a tanuló
diákigazolványának sorszáma, a tankönyvellátással
kapcsolatos adatok, évfolyamismétlésre vonatkozó adatok,
a tanulói jogviszony megszűnésének időpontja és oka)
az országos mérés-értékelés adatai.
azt, hogy a tanuló hányadik évfolyamon, mely országban
vett részt a 9. § (4) bekezdése alapján szervezett határon
túli kiránduláson.
a szülő, a törvényes képviselő önkéntes adatszolgáltatása
alapján a gyermek, a tanuló nemzetiségi hovatartozására
vonatkozó adatot,
annak a nevelési-oktatási intézménynek a nevét, címét, OM
azonosítóját, amellyel a gyermek, a tanuló óvodai nevelési
vagy tanulói jogviszonyban, kollégiumi tagsági viszonyban
áll, valamint a gyermek, a tanuló által igénybe vett
pedagógiai szakszolgálati ellátás 18. § (2) bekezdés szerinti
megnevezését

tanuló
jogviszony
létesítése,
fenntartása és megszüntetése

tanuló
jogviszony
létesítése,
fenntartása és megszüntetése
tanuló
jogviszony
létesítése,
fenntartása és megszüntetése
tanuló
jogviszony
létesítése,
fenntartása és megszüntetése
tanuló
jogviszony
létesítése,
fenntartása és megszüntetése

Az adatok forrása: közvetlenül az érintett, 18. éven aluli gyermek esetében törvényes
képviselője.
Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés – a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján az adatkezelés közérdekű vagy az
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges. Az adatkezelést a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 41. §, valamint a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény határozza meg.
Az adatkezelés időtartama
A köznevelési intézmény a nyilvántartott gyermek és tanulói adatokat a jogviszony
megszűnésétől számított tíz évig, kezeli.
Az adatkezelés időtartamát a 20/2012. (VIII.31.) EMMI. rendelet 1. mellékletében, nevelésioktatási intézményekre előírt őrzési idő határozza meg az alábbiak szerint:
Nevelési-oktatási kísérletek, újítások
Törzslapok, póttörzslapok, beírási naplók
Felvétel, átvétel
Tanulói fegyelmi és kártérítési ügyek
Naplók
Diákönkormányzat szervezése, működése
Pedagógiai szakszolgálat
Szülői munkaközösség, iskolaszék szervezése, működése
Szaktanácsadói, szakértői vélemények, javaslatok és ajánlások
Gyakorlati képzés szervezése
Vizsgajegyzőkönyvek
Tantárgyfelosztás
Gyermek- és ifjúságvédelem

10 év
nem selejtezhető
20 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
3 év
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Tanulók dolgozatai, témazárói, vizsgadolgozatai
Az érettségi vizsga, szakmai vizsga
Közösségi szolgálat teljesítéséről szóló dokumentum

1 év
1 év
5 év

A személyes adatokhoz hozzáférő személyek
•
•
•
•
•
•

a Centrum főigazgatója,
iskolatitkár
a gazdasági vezető
a tanulói adatkezelésben közreműködő gazdasági ügyintézők
tagintézményvezető
pedagógusok, az osztályfőnöki feladatokat ellátó pedagógus, a gyermek- és
ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott pedagógus, valamint az arra kijelölt személy a
munkaköri leírásukban meghatározottak szerint.

Betekintés, adattovábbítás
A gyermek, tanuló adatai közül
a)

a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője neve, törvényes
képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és
telefonszáma, jogviszonya kezdete, szünetelésének ideje, megszűnése, magántanulói
jogállása, mulasztásainak száma a tartózkodásának megállapítása, a tanítási napon a
tanítási órától vagy az iskola által szervezett kötelező foglalkozástól való távolmaradás
jogszerűségének ellenőrzése és a tanuló szülőjével, törvényes képviselőjével való
kapcsolatfelvétel céljából, a jogviszonya fennállásával, a tankötelezettség teljesítésével
összefüggésben a fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, települési önkormányzat
jegyzője, közigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat részére,

b) óvodai, iskolai felvételével, átvételével kapcsolatos adatai az érintett óvodához,
iskolához, felsőoktatási intézménybe történő felvétellel kapcsolatosan az érintett
felsőoktatási intézményhez,
c)

a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, társadalombiztosítási
azonosító jele, szülője, törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője
lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, az óvodai, iskolai egészségügyi
dokumentáció, a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok az egészségi
állapotának megállapítása céljából az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó
intézménynek,

d) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője, törvényes
képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és
telefonszáma, a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, a kiemelt figyelmet
igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok a veszélyeztetettségének feltárása,
megszüntetése céljából a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek,
gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek,
e)

az igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges adatai az igénybe vehető
állami támogatás igénylése céljából a fenntartó részére,

f)

a számla kiállításához szükséges adatai a tankönyvforgalmazókhoz,

g)

az állami vizsgája alapján kiadott bizonyítványainak adatai a bizonyítványokat
nyilvántartó szervezetnek a bizonyítványok nyilvántartása céljából, továbbá a
nyilvántartó szervezettől a felsőfokú felvételi kérelmeket nyilvántartó szervezethez

h) a Magyar Honvédség központi személyügyi szerve részére a honvédelemért felelős
miniszter által fenntartott köznevelési intézményben tanuló honvéd altiszt-jelöltek
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adatai közül az őket megillető jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése céljából az
Nkt. (4) bekezdés d) és e) pontja szerinti adat,
i)

a szakképzésről szóló törvény 46. § (1a) bekezdésében meghatározott igazolás
kiállítása és a tanulószerződés megkötésének elősegítése céljából a szakképzésről szóló
törvény 87. §-ában meghatározott adat a területileg illetékes gazdasági kamara részére

továbbítható.
A gyermek, a tanuló
a)

sajátos nevelési igényére, beilleszkedési zavarára, tanulási nehézségére, magatartási
rendellenességére vonatkozó adatai a pedagógiai szakszolgálat intézményei és a
nevelési-oktatási intézmények egymás között,

b) óvodai fejlődésével, valamint az iskolába lépéshez szükséges fejlettségével kapcsolatos
adatai a szülőnek, a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az iskolának,
c)

magatartása, szorgalma és tudása értékelésével kapcsolatos adatai az érintett osztályon
belül, a nevelőtestületen belül, a szülőnek, a vizsgabizottságnak, a gyakorlati képzés
szervezőjének, a tanulószerződés alanyainak vagy ha az értékelés nem az iskolában
történik, az iskolának, iskolaváltás esetén az új iskolának, a szakmai ellenőrzés
végzőjének,

d) diákigazolványa kiállításához szükséges valamennyi adata a KIR adatkezelője, a
diákigazolvány elkészítésében közreműködők részére
továbbítható.
A Centrum csak jogszabályi kötelezettség alapján adja át a személyes adatokat állami szervek,
hatóságok - így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság,
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára.
Az adatszolgáltatás megadása elmaradásának következményei:
Az érintett jelen pont szerinti adatait jogi kötelezettség alapján kezeli az adatkezelő. A szükséges
adatok megadása nélkül tanulói jogviszony nem jön létre.

II.

Tanulószerződés és gyakorlati képzés megkötésével összefüggő adatkezelés

Az adatkezelés célja
A Szegedi Szakképzési Centrum rendeltetésszerű működéséhez gyakorlati szakképzőhely
biztosítása.
Az érintettek köre
A Szegedi Szakképzési Centrummal tanulói jogviszonyban álló tanulók.
A kezelt adatok köre
Az alábbi személyes adatok, az alábbi céllal kerülnek kezelésre:
kezelt adat
név
születési név
születési hely
születési idő
anyja születési neve
lakcím
telefonszám
email cím
rendelkezik-e érettségivel
megelőző

OKJ-s

adatkezelés célja
tanulószerződés megkötése, gyakorlati szakképzőhely biztosítása
tanulószerződés megkötése, gyakorlati szakképzőhely biztosítása
tanulószerződés megkötése, gyakorlati szakképzőhely biztosítása
tanulószerződés megkötése, gyakorlati szakképzőhely biztosítása
tanulószerződés megkötése, gyakorlati szakképzőhely biztosítása
tanulószerződés megkötése, gyakorlati szakképzőhely biztosítása
tanulószerződés megkötése, gyakorlati szakképzőhely biztosítása
tanulószerződés megkötése, gyakorlati szakképzőhely biztosítása
tanulószerződés megkötése, gyakorlati szakképzőhely biztosítása
tanulószerződés megkötése, gyakorlati szakképzőhely biztosítása
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szakképesítések
törvényes képviselő neve és
tanulószerződés megkötése, gyakorlati szakképzőhely biztosítása
lakcíme, telefonszáma
tanuló azonosítója
tanulószerződés megkötése, gyakorlati szakképzőhely biztosítása
egyéb tanulmányi adatok
tanulószerződés megkötése, gyakorlati szakképzőhely biztosítása
opcionálisan:
tanuló
tanulószerződés megkötése, gyakorlati szakképzőhely biztosítása
egészségügyi alkalmassága,
tanuló pálya alkalmassága,
szintvizsga
sikeres/sikertelen
Az adatok forrása: közvetlenül az érintett, 18. éven aluli gyermek esetében törvényes
képviselője
Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés – a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján az adatkezelés közérdekű vagy az
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges. Az adatkezelést a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 41. §, valamint a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény határozza meg.
Az adatkezelés időtartama
A tanulói szerződés megszűnésétől számított 5 év.
A személyes adatokhoz hozzáférő személyek
•
•
•
•
•
•

•

a Centrum főigazgatója,
iskolatitkár
a gazdasági vezető
a tanulói adatkezelésben közreműködő gazdasági ügyintézők
tagintézményvezető
pedagógusok, az osztályfőnöki feladatokat ellátó pedagógus, a gyermek- és
ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott pedagógus, valamint az arra kijelölt személy a
munkaköri leírásukban meghatározottak szerint.
gyakorlati képzőhely képviselője

A Centrum csak jogszabályi kötelezettség alapján adja át a személyes adatokat állami szervek,
hatóságok - így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság,
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára.
Az adatszolgáltatás megadása elmaradásának következményei:
Az érintett adatait jogi kötelezettség, és az adatkezelővel létrejövő szerződés előkészítése és
teljesítése alapján kezeli az adatkezelő, az adatok megadása a szerződés létrejötte, illetve a
szerződésből származó egyes kötelezettségek teljesítése szempontjából kötelező. A szükséges
adatok megadása nélkül Adatkezelő nem képes a szerződéssel összefüggésben vállalt vagy
jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítésére, és ez ahhoz vezethet, hogy a tanulói
szerződés nem jön létre.

III.

TANULÓK ADATAINAK HOZZÁJÁRULÁS ALAPJÁN TÖRTÉNŐ KEZELÉSE

A Szegedi Szakképzési Centrum, illetve tagintézményei rendezvényein, kirándulásokon fotók,
videó felvételek készülhetnek, továbbá a végzős diákok fotóját tartalmazó tablók kerülnek
elhelyezésre Szeged közterületein.
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Az adatkezelő által kezelt adatok:
A tanulókról készült fotó vagy videofelvétel.
Az adat forrása az érintett, 18. éven aluli gyermek esetében törvényes képviselője.
Az adatkezelés célja:
A Szegedi Szakképzési Centrum, illetve tagintézményei rendezvényein, kirándulások
dokumentálása, hírközlés, a Szegedi Szakképzési Centrum népszerűsítése a honlapon, közösségi
oldalon, híroldalakon, tablókon.
Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés – a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az adatkezelés jogalapja érintetti
hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez. 18. évét be nem töltött tanuló esetében törvényes
képviselője hozzájárulása szükséges.
Az érintett adatok tárolásának időtartama:
Az Ön hozzájárulásának visszavonásáig.
Ön jogosult a hozzájárulását bármikor Adatkezelőhöz intézet nyilatkozattal visszavonni. A
hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét.
Adatokhoz való hozzáférés
•
•
•
•

Centrum főigazgatója,
iskolatitkár
tagintézményvezető
pedagógusok, az osztályfőnöki feladatokat ellátó pedagógus, a gyermek- és
ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott pedagógus, valamint az arra kijelölt személy a
munkaköri leírásukban meghatározottak szerint.

Adattovábbítás
Adatkezelő az érintett hozzájárulása alapján a fotókat, videofelvételeket jogosult a Szegedi
Szakképzési Centrum, illetve tagintézményei Közösségi oldalon regisztrált profilján,
kiadványaiban, médiában megjelentetni, a pedagógusok jogosultak azokat portfóliójukhoz
felhasználni, a tablók, amelyeken a tanulók fotója található, Szeged város közterületén kerülnek
elhelyezésre
Adatkezelő csak jogszabályi kötelezettség alapján adja át a személyes adatokat állami szervek,
hatóságok - így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság,
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára.
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IV.

A Szegedi Szakképzési Centrum rendezvényeire történő regisztrációhoz
kapcsolódó adatkezelés

A Szegedi Szakképzési Centrum különböző rendezvényeket, falshmobokat szervez, amelyekre a
résztvevőknek előzetesen regisztrálni szükséges.
Az adat forrása az érintett, 18. éven aluli gyermek esetében törvényes képviselője.
Adatkezelés célja
A Szegedi Szakképzési Centrum, illetve tagintézményei rendezvényein, flashmobokon részvétel.
Az érintettek köre
A Szegedi Szakképzési Centrum rendezvényein regisztráló magánszemélyek.
Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés – a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az adatkezelés jogalapja érintetti
hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez. 18. évét be nem töltött tanuló esetében törvényes
képviselője hozzájárulása szükséges.
Az adatkezelés időtartama
Az Ön hozzájárulásának visszavonásáig.
Ön jogosult a hozzájárulását bármikor Adatkezelőhöz intézet nyilatkozattal visszavonni. A
hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét.
A kezelt személyes adatok köre:
•
•

az érintett neve
az érintett elérhetősége

A személyes adatokhoz hozzáférő személyek
•
•
•
•
•

Centrum főigazgatója,
iskolatitkár
tagintézményvezető
a rendezvény szervezésével megbízott foglalkoztatott
pedagógusok, a rendezvény szervezésével megbízott pedagógus, valamint az arra kijelölt
személy a munkaköri leírásukban meghatározottak szerint

Adattovábbítás esetén a címzettek köre:
A Társaság csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az érintett
személyes adatait állami szervek, hatóságok - így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó
hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság számára.
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V.

Érintettek jogainak ismertetése

Érintett tájékoztatáshoz való joga
Az Ön részére jelen Adatvédelmi tájékoztatóval biztosítja az Adatkezelő, az előzetes
tájékoztatást, adatkezelő adatkezelési tevékenységről az adatkezelési hozzájárulás megadása
előtt.
Az érintett hozzáférési joga
Ön jogosult ahhoz, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy kezeli-e az Adatkezelő. az Ön személyes
adatait.
Az Ön kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad az alábbiakról:
• adatkezelő által kezelt, adatokról, az érintett személyes adatok kategóriáiról, azok
forrásáról,
• az adatkezelés céljáról, jogalapjáról
• és az adatkezelés időtartamáról, személyes adatok tárolásának időtartamáról
• az érintett személyes adatok kategóriáiról
• az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen
személyes adatok kezelése ellen, a felügyeleti hatósághoz címzett panasz
benyújtásának jogáról,
• adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatfeldolgozás céljáról,
jogalapjáról és az adatfeldolgozás időtartamáról,
• az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
• az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett
intézkedésekről,
• adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.
Az adatkezelő a tájékoztatást a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül adja meg a
kérelemmel megegyező formában. Amennyiben adatkezelő a tájékoztatást megtagadja, 1
hónapon belül írásban közli a tájékoztatás elmaradásának okát továbbá tájékoztatja a kérelmet
benyújtót, hogy mely felügyeleti hatósághoz nyújthat be panaszt valamint élhet bírósági
jogorvoslati jogával.
Amennyiben az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegű, adatkezelő a
tájékoztatást megtagadhatja, illetve adminisztrációs díjat számolhat fel a tájékoztatás
megadásáért.
Érintett helyesbítéshez való joga:
Ön kérheti az Adatkezelőtől a pontatlanul kezelt adatainak helyesbítését, továbbá a hiányos
adatok kiegészítését. Az Adatkezelő az Ön kérésének beérkezést követően indokolatlan
késedelem nélkül intézkedik.
Érintett törléshez való joga („az elfeledtetéshez való jog”):
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre
vonatkozó személyes adatokat.
Érintett adatkezelés korlátozásához való joga:
Ön jogosult arra, hogy kérje, hogy az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést különösen az
alábbiak esetén:
• amennyiben érintett vitatja adatai pontosságát, azon időtartamra, amíg adatkezelő
ellenőrzi azt,
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• az adatkezelés jogellenes, és az érintett törlés helyett a felhasználásának korlátozását
kéri,
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez,
• amennyiben érintett az adatkezelése ellen tiltakozik azon időtartamra amíg
megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az
érintett jogos indokaival szemben.
Érintett adathordozhatósághoz való joga:
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül,
hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére
bocsátotta, ha:
• az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
• az adatkezelés automatizált módon történik.
Ön jogosult arra, hogy kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
Érintett tiltakozáshoz való joga
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, különösen 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,
• a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
• közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.
Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 15 nap belül megvizsgálja, annak
megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést
megszünteti, és az adatokat zárolja, korlátozza valamint a tiltakozásról, továbbá az annak
alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes
adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése
érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az
ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.
Érintett tiltakozása közvetlen üzletszerzés estén
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra,
hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen,
ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön
tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a
személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen –
ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
• Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
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•

•

meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi
lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét
szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Intézkedési idők
Ha az Adatkezelő az Ön helyesbítés, korlátozás/zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti,
a kérelem kézhezvételét követő 1 hónapon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával
elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli
és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az
Adatkezelő tájékoztatja Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
Érintett jogainak biztosítása
Kérjük, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztatóban rögzített jogai érvényesítésére vonatkozó
minden kérelmet az alábbi elérhetőségeken jelezze:
•
•

Postai úton: 6725 Szeged, Kálvária sugárút 84-86.
Elektronikus úton: foigazgato@szakkepzesszeged.hu

Adatfeldolgozó
Az adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe az alábbi adtakezelési tevékenységek ellátására:
Tárhelyszolgáltató:
Név: PC Trade Systems Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A.
Cégjegyzékszám: 01 09 208294
Telefonszám: +36 62 310 020
E-mail: b2b@pctrade.hu
Könyvelő szoftver szolgáltatója:
Név: GRIFFSOFT Informatikai Zrt
székhely: Budapest, Görgey Artúr u. 69-71.
cégjegyzékszám: 01-10-049196
Telefonszám: 06-1/4502200
E-mail: info@griffsoft.hu
Tűz-és munkavédelmi tanácsadó
Név: Precíz Kft
székhely: 6721 Szeged, Füredi u. 3.
cégjegyzékszám: 06-09-000673
Telefonszám: 62/547-960
E-mail: info@precizkft.hu

Jogorvoslati lehetőségek
Kérjük, hogy panaszával minden esetben először az Adatkezelőt keresse meg, szívesen állunk
rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:
• Postai úton: 6725 Szeged, Kálvária sugárút 84-86.
• Elektronikus úton: foigazgato@szakkepzesszeged.hu
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Bírósághoz fordulás joga:
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az
ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása törvényszéki hatáskörbe tartozik. A per az Ön
választása szerint a Szegedi Törvényszéken a lentebb foglalt elérhetőségeken, vagy az Ön
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Név: Szegedi Törvényszék
Cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 4.
Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 408
E-mail cím: birosag@szegedit.birosag.hu
Központi telefonszám: +36 62 562 500; +36 62 795 012
Adatvédelmi hatósági eljárás:
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1/391-1400
Fax: +36 1/391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
Kelt:
Szegedi Szakképzési Centrum

