
 

      Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium Adatvédelmi Szabályzatának 7. sz. melléklete 

A Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium tanulói személyes adatainak 
kezeléséhez kapcsolódó adatkezelési tájékoztató 

2. módosított verzió 
 
Tájékoztatjuk, hogy a Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium tanulói 
(továbbiakban: Tanulók vagy Érintett), személyes adatainak a Lónyay Utcai Református 
Gimnázium és Kollégium, mint Adatkezelő általi kezelése valósul meg. 
 
 
Az Adatkezelő adatai: 
 

• cégnév: Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium 

• adószám: 18043509-1-43 

• OM azonosító: 034949 

• képviselő: Tóth Csaba Csongor igazgató 

• székhely: 1092 Budapest, Kinizsi utca 1-7. 

• telefonszám: +361216-513  

• e-mail: lonyay@lonyayrefi.hu 
 

 
A továbbiakban: Adatkezelő vagy Iskola    
 
Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt alkalmaz. 
Név: dr. Fehér Katalin 
Elérhetősége személyesen: 1092 Budapest, Kinizsi utca 1-7. 
Elérhetősége telefonon: +36209706918 
Elérhetősége emailen: adatvedelmitisztviselo@lonyayrefi.hu  
 
Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató jogi tartalmát. Az 
adatkezelő az általános adatvédelmi rendeletről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679 rendelete alapján és az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény felhatalmazása alapján, a tanulók  
személyes adatait a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli. 
 

Az adatkezelés során alkalmazott legfontosabb jogszabályok: 

• Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) - amely a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szól1; 

• 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről; 

• 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény);  

• 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) a nemzeti köznevelésről; 

                                                           
1  A GDPR magyar nyelvű szövegét az alábbi weboldalon érheti el: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 a jelen adatkezelési tájékoztatóban szereplő fogalmakat a GDPR 4. 

cikkében olvasható „fogalommeghatározások” szerinti értelemben használjuk. 

mailto:lonyay@lonyayrefi.hu
mailto:adatvedelmitisztviselo@lonyayrefi.hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
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• 1993. évi XCIII. törvény - a munkavédelemről; 

• 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet - a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról; 

• 2005. évi CXXXIII. törvény - a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói 
tevékenység szabályairól (SZVMt.tv.); 

• 2001. VIII. törvény (EKtv.) az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 
egyes kérdéseiről;  

• 2008. évi XLVIII. (GRtv.) a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és 
egyes korlátairól;  

• 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény 
végrehajtásáról;  

• 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról; 

• 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. 
 
 

1. Az adatkezelés jellemzői 
 
Az Iskola elkötelezett abban, hogy köznevelési feladatainak ellátása során elősegíti a Tanulók 
harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődését, készségeik, képességeik, ismereteik, jártasságaik, 
érzelmi és akarati tulajdonságaik, műveltségük életkori sajátosságaiknak megfelelő, tudatos 
fejlesztése révén, és ezáltal erkölcsös, önálló életvitelre és céljaik elérésére, a magánérdeket 
a köz érdekeivel összeegyeztetni képes embereket, felelős állampolgárokat nevel.  
 
Az Adatkezelő, általi adatkezelés a Tanulók személyes adatainak széles körét érinti, mivel az 
oktatással-neveléssel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazó törvényi és jogszabályi 
előírások számos személyes adat nyilvántartását, és a hatóságok felé történő rendszeres 
bevallását/megküldését, azaz kezelését írják elő. 
 
A személyes adatok kezelése részben az Adatkezelő közfeladatának ellátása, másrészt az 
Adatkezelőt terhelő további jogi kötelezettségek teljesítéséhez is szükséges, vagyis a 
személyes adatok hiányában a közfeladat, illetve annak teljesítése nem lehetséges, a 
jogszabályi előírások teljesítése nélkül pedig az Adatkezelő nem végezhetné tevékenységét. 
 
Az Adatkezelő és a Tanulók között létrejött jogviszony jellegéből kifolyólag az adatkezelés 
időtartama jellemzően hosszabb időtávot fog át. Mindezek alapvetően jogszabályi 
rendelkezésekre vezethetők vissza.  
 

Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít törvényben meghatározott szakmai titoktartási 
kötelezettsége érvényesítésére. Ennek értelmében a pedagógust, a nevelő és oktató munkát 
közvetlenül segítő alkalmazottat, továbbá azt, aki közreműködik a tanuló felügyeletének az 
ellátásában, hivatásánál fogva harmadik személyekkel szemben titoktartási kötelezettség 
terheli a tanulóval és családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, 
amelyről a tanulóval, szülővel való kapcsolattartás során szerzett tudomást. E kötelezettség a 
foglalkoztatási jogviszony megszűnése után is határidő nélkül fennmarad. A titoktartási 
kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestület tagjainak egymás közti, valamint a 
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gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival történő, a tanuló fejlődésével összefüggő 
megbeszélésre. 

A kiskorú tanuló szülőjével minden, a gyermekével összefüggő adat közölhető, kivéve ha az 
adat közlése súlyosan sértené a tanuló testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését. 

A pedagógus, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott a nevelési-oktatási 
intézmény vezetője útján köteles a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 17. § (2) bekezdésében foglaltak szerint eljárni. (A gyermek 
veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében). Ebben a helyzetben az 
adattovábbításhoz az érintett, valamint az adattal kapcsolatosan egyébként rendelkezésre 
jogosult beleegyezése nem szükséges. 
 
Tájékoztatjuk, hogy az Iskola, mint  nevelési-oktatási intézmény, vallási, világnézeti 
tekintetben elkötelezett intézményként működik, és ennek megfelelően a tanulók felvételi 
eljárása során nem írja elő, de világnézeti és hitéleti szempontokat érvényesíthet, pl. 
pontazonosság esetén, a felvétel során. A felvételi eljárásban lelkészi ajánlás beadható, amely 
azonban nem kötelező előírás. 
 
A Tanulók személyes adataihoz az adatkezelés során az alábbi személyek rendelkeznek 
hozzáféréssel: 
 

• az Adatkezelő igazgatója, 
• az Adatkezelő tanárai, dolgozói, a munkakörükhöz tartozó adatok tekintetében, 

• a tanuló, 

• a kiskorú tanuló szülője/törvényes képviselője, a gyermekével összefüggő adat 
tekintetében, kivéve, ha az adat közlése súlyosan sértené a tanuló testi, értelmi vagy 
erkölcsi fejlődését. 

 
 
2. Az adatkezelés által érintett adatok köre 
 
 
a) 

 

Adatkezelés megnevezése Tanulók adatkezelése. 

Cél 

A köznevelési intézmény jogszabályi 
kötelezettsége alapján köznevelési 
alapfeladatának ellátása, a tanulók nevelési, 
oktatási feladatainak végzése.  

Jogalap 
Közfeladat ellátása, jogi kötelezettség 
teljesítése. (GDPR 6. cikk (1) e); (Nkt.4.§ 
14a. ). 

Érintettek köre Az Adatkezelő Tanulói 

Személyes adatok köre 

A tanuló adatai: 
- a tanuló neve,  
- elérhetősége (email, telefon), 
- születési helye és ideje,  
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- 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, 
email címe; 
- felvételivel kapcsolatos adatok, 
- az a köznevelési alapfeladat, amelyre a 
jogviszony irányul, 
- jogviszony szünetelésével, megszűnésével 
kapcsolatos adatok, 
- a tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, 
- a kiemelt figyelmet igénylő tanulóra 
vonatkozó adatok, 
- a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó 
adatok, 
- a tanuló oktatási azonosító száma, 
- adott esetben a tanuló vallási 
hovatartozásának adatai, 
- a tanuló speciális táplálkozására vonatkozó 
adat, 
- a szülő/törvényes képviselő önkéntes 
adatszolgáltatása esetén a tanuló 
nemzetiségi hovatartozásának adatai, 
- adott esetben az Iskolai könyvtár 
használatához kapcsolódó adatok, 
- mérési azonosító. 
A tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok: 
- az egyéni munkarenddel kapcsolatos 
adatok, 
- a tanuló magatartásának, szorgalmának és 
tudásának értékelése és minősítése, 
vizsgaadatok, 
- 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, 
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- az, hogy a tanuló hányadik évfolyamon, 
mely országban vett részt az Nkt. 9. § (4) 
bekezdése alapján szervezett határon túli 
kiránduláson, 
- az, hogy a tanuló hányadik évfolyamon, 
mely országban vett részt külföldi 
tanulmányúton,  
- a közösségi szolgálat teljesítésével 
kapcsolatos adatok.  
 
A nevelési-oktatási intézmény nyilvántartja 
továbbá azokat az adatokat, amelyek a 
jogszabályokban biztosított 
kedvezményekre való igényjogosultság 
elbírálásához és igazolásához szükségesek. E 
célból azok az adatok kezelhetők, 
amelyekből megállapítható a jogosult 
személye és a kedvezményre való 
jogosultsága. 
 
 

Adatok forrása 
Közvetlenül a tanulótól, szülőtől/ törvényes 
képviselőtől. 

Az adatok kezelésének időtartama 
Az Adatkezelő a tanulói adatokat a 
jogviszony megszűnésétől számított tíz évig 
őrzi meg. 

A továbbított adatok fajtája, címzettje 
és a továbbítás jogalapja 

Alapesetben nincs adattovábbítás. 
Adatkezelő a jogszabályi kötelezettség 
alapján továbbítja az adatokat az illetékes 
hatóságok és az Nkt. 41.§ (7) bek-ben 
meghatározott nyilvántartások felé:  
- A tanuló adatai közül: a neve, születési 
helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, 
szülője neve, törvényes képviselője neve, 
szülője, törvényes képviselője lakóhelye, 
tartózkodási helye és telefonszáma, 
a tanuló jogviszonya kezdete, 
szünetelésének ideje, megszűnése, egyéni 
munkarendje, 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 



 

      Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium Adatvédelmi Szabályzatának 7. sz. melléklete 

összefüggésben a fenntartó, bíróság, 
rendőrség, ügyészség, települési 
önkormányzat jegyzője, közigazgatási szerv, 
nemzetbiztonsági szolgálat részére; 
 
- iskolai felvételével, átvételével kapcsolatos 
adatai az érintett iskolához, felsőoktatási 
intézménybe történő felvétellel 
kapcsolatosan az érintett felsőoktatási 
intézményhez; 
- a kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, 
tanulóra vonatkozó adatok a 
veszélyeztetettségének megelőzése, 
feltárása, megszüntetése céljából a 
családvédelemmel foglalkozó 
intézménynek, szervezetnek, gyermek- és 
ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, 
intézménynek; 
-  az igényjogosultság elbírálásához és 
igazolásához szükséges adatai az igénybe 
vehető állami támogatás igénylése céljából a 
fenntartó részére; 
- 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; 
- a tanuló sajátos nevelési igényére, 
beilleszkedési zavarára, tanulási 
nehézségére, magatartási 
rendellenességére vonatkozó adatai a 
pedagógiai szakszolgálat intézményei és a 
nevelési-oktatási intézmények egymás 
között, továbbá gyermekpszichiátriai 
diagnózisának adatai a pedagógiai 
szakszolgálat és az egészségügyi szakellátó 
között továbbíthatók; 
 
- óvodai fejlődésével, valamint az iskolába 
lépéshez szükséges fejlettségével 
kapcsolatos adatai a szülőnek, a pedagógiai 
szakszolgálat intézményeinek, az iskolának 
továbbítható; 
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- magatartása, szorgalma és tudása 
értékelésével kapcsolatos adatai az érintett 
osztályon belül, a nevelőtestületen belül, a 
szülőnek, iskolaváltás esetén az új iskolának, 
a szakmai ellenőrzés végzőjének 
továbbítható; 
 
- diákigazolványa kiállításához szükséges 
valamennyi adata a KIR adatkezelője, a 
diákigazolvány elkészítésében 
közreműködők részére továbbítható. 
 
Jogszabályok alapján vezetett 
nyilvántartások részére további 
adatszolgáltatás. 

 

Igénybe vett adatfeldolgozó neve és 
címe 

cégnév: Quarium Kft.  
székhely: 1089 Budapest, Diószegi S. u. 50. 
fsz. 02.  
cégjegyzékszám: 01-09-955116  
elérhetőség email: agency@quarium.eu , 
benedek@rakovics.hu   
telefon: +36704229989 

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel 
összefüggő tevékenysége 

számítástechnikai feladatok ellátása, 
szerverek működésének felügyelete 

Az alkalmazott adatfeldolgozási 
technológia jellege 

Informatikai rendszerrel, papír alapon. 

 
 
 
b) 
 

Adatkezelés megnevezése Munka-és tűzvédelmi oktatás 

Cél 
Kötelező munka- és tűzvédelmi oktatások 
megtartása, nyilvántartása. Az adatok 
tárolása, felhasználása, törlése. 

Jogalap Jogi kötelezettség teljesítése érdekében. 

Érintettek köre Az Adatkezelő tanuló. 

Személyes adatok köre 
- a Tanuló neve;  

- a Tanuló iskolai osztálya. 

Adatok forrása Közvetlenül az érintettől. 

Az adatok kezelésének időtartama 
Az Adatkezelő az oktatást minden tanítási 
év első napján tartja és az adatokat a 
következő tanítási év kezdetéig őrzi meg.  

A továbbított adatok fajtája, címzettje 
és a továbbítás jogalapja 

Alapesetben nincs adattovábbítás. 
 

mailto:agency@quarium.eu
mailto:benedek@rakovics.hu
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Igénybe vett adatfeldolgozó neve és 
címe 

cégnév: Quarium Kft.  
székhely: 1089 Budapest, Diószegi S. u. 50. 
fsz. 02.  
cégjegyzékszám: 01-09-955116  
elérhetőség email: agency@quarium.eu , 
benedek@rakovics.hu   
telefon: +36704229989 

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel 
összefüggő tevékenysége 

számítástechnikai feladatok ellátása, 
szerverek működésének felügyelete 

Az alkalmazott adatfeldolgozási 
technológia jellege 

Informatikai rendszerrel, papír alapon. 

 
 
 
c) 

Adatkezelés megnevezése 
A tanulók rendszeres egészségügyi 
felügyelete és ellátása során történő 
adatkezelés. 

Cél 
Egészségügyi felügyelet és ellátás 
nyilvántartása érdekében az adatok 
rögzítése, felhasználása, tárolása, törlése. 

Jogalap Jogi kötelezettség teljesítése érdekében. 

Érintettek köre Az Adatkezelő Tanulói. 

Személyes adatok köre 

- Név;  
- Születési idő; 
- Születési hely; 

- Lakcím; 

- TAJ szám; 
- Iskolai osztály; 

- Egészségügyi szűrések eredménye; 
- Pályaalkalmassági vizsgálat eredménye; 

- Felmentések, gyógytestnevelés adatai. 

Adatok forrása Közvetlenül a Tanulótól. 

Az adatok kezelésének időtartama 

Az Adatkezelő a jogviszony megszűnésétől 
számított tíz évig őrzi meg a Tanuló 
egészségügyi ellátásával kapcsolatos 
adatait. 

A továbbított adatok fajtája, címzettje 
és a továbbítás jogalapja 

Az egészségügyi dokumentáció, a tanuló- és 
gyermekbalesetre, illetve a tanuló fizikai 
állapotára és edzettségére vonatkozó adatok 
az egészségi állapotának megállapítása 
céljából az egészségügyi, iskola-egészségügyi 
feladatot ellátó intézménynek továbbítható. 
(Jogszabályi kötelezettség). 

 

mailto:agency@quarium.eu
mailto:benedek@rakovics.hu
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Igénybe vett adatfeldolgozó neve és 
címe 

cégnév: Ferencvárosi Egészségügyi 
Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit 
Kft. 
székhely: 1095 Budapest, Mester utca 45. 
elérhetőség telefon: 455-4570, 455-4503; 
email: titkarsag@feszrendelo.hu  

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel 
összefüggő tevékenysége 

 A Tanulók rendszeres egészségügyi 
felügyelete és ellátása. 

Az alkalmazott adatfeldolgozási 
technológia jellege 

Informatikai rendszerrel, papír alapon. 

 
 
 
 
d) 
 

Adatkezelés megnevezése 
Digitális napló használatával kapcsolatos 
adatkezelés. 

Cél 
A Mozanapló Rendszerben meghatározott 
adatok kezelése. 

Jogalap Jogi kötelezettség teljesítése érdekében. 

Érintettek köre Az Adatkezelő tanulói 

Személyes adatok köre 

Az alkalmazás használatához, a belépéshez 
szükséges adatok: 
- felhasználónév, 
- jelszó. 
Az alkalmazás használatához kapcsolódó 
adatok: 

• a 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, 

• a tanuló 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, 

mailto:titkarsag@feszrendelo.hu
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• a tanuló mulasztásával kapcsolatos 
adatok, 

• kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, 
tanulóra vonatkozó adatok, 

• a tanuló oktatási azonosító száma, 

• mérési azonosító, 

•  magántanulói jogállással kapcsolatos 
adatok, 

• a tanuló magatartásának, szorgalmának 
és tudásának értékelése és minősítése, 
vizsgaadatok, 

• 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. 

Adatok forrása 
Közvetlenül a tanulótól, szülőtől/ törvényes 
képviselőtől. 

Az adatok kezelésének időtartama 

Az Adatkezelő a belépéshez szükséges 
adatokat a tanulói jogviszony megszűnéséig, 
az alkalmazás használata során kezelt  
adatokat a tanulói jogviszony megszűnésétől 
számított tíz évig őrzi meg, azt követően 
törli. 

A továbbított adatok fajtája, címzettje 
és a továbbítás jogalapja 

Alapesetben nincs adattovábbítás.  
 
Adatkezelő a jogszabályi kötelezettség 
alapján továbbítja az adatokat az illetékes 
hatóságok felé. 
 

 

Igénybe vett adatfeldolgozó neve és 
címe 

Cégnév: MOZAIK KIADÓ KFT. 
Székhely: 6720 Szeged, Somogyi utca 19. 
Cégjegyzékszám: 06-09-001610 
Adószám: 10701180-2-06 
Telefonszám: +36 62 470 101 
Fax: +36 62 554 666 
E-mail: office@mozaweb.com 

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel 
összefüggő tevékenysége 

 A mozaNapló néven üzemeltetett (Digitális 
Napló) iskolai adminisztrációs rendszerben 
történő adatok feldolgozása. 

Az alkalmazott adatfeldolgozási 
technológia jellege 

Informatikai rendszerrel, papír alapon. 

mailto:office@mozaweb.com
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e) 
 

Adatkezelés megnevezése Kamera,- és beléptetőrendszer 

Cél 

Az Adatkezelő területén az élet-, és testi 
épség, valamint a vagyonbiztonság 
érdekében kamera-, és beléptetőrendszer 
működtetése. 

Jogalap 
Az adatkezelés közérdekű feladat 
végrehajtásához szükséges (GDPR 6.cikk (1) 
e) pontja).  

Érintettek köre Az Adatkezelő Tanulói (érintett). 

Személyes adatok köre 

Kamerarendszer esetén: 

- az érintett képmása; 
- az érintettről készült mozgókép. 
Beléptetőrendszer esetén: 
- jogosult neve,  
- jogosult osztálya (ahol tanul), 
- kártyaazonosító száma, 

- belépés adatai (időpont, leolvasó 
egység), 

a belépési kísérlet érvényessége vagy 
érvénytelensége. 

Adatok forrása Közvetlenül az érintettől. 

Az adatok kezelésének időtartama 

Kamerarendszer esetében: 
Alapesetben a rögzítés + 5 munkanap, a 
jogszabályban (SzVMt.tv.) meghatározott 
egyéb tárolási idők.  
 
Beléptetőrendszer esetében: 
A rendszer a ki- és belépési adatokat a 
belépési joggal rendelkezők esetében 14 
napig tárolja, majd a kezeléssel az 
Adatkezelő által megbízott személy törli. A 
belépési joggal rendelkező jogosultságának 
megszűnését követően, huszonnégy (24) óra 
elteltével a beléptetési adatait törlik a 
rendszerből.  
 

A továbbított adatok fajtája, címzettje 
és a továbbítás jogalapja 

Alapesetben nincs adattovábbítás. 
 

Igénybe vett adatfeldolgozó neve és 
címe 

nincs  
 

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel 
összefüggő tevékenysége 

nincs 
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Az alkalmazott adatfeldolgozási 
technológia jellege 

Informatikai rendszerrel, papír alapon. 

 
 

A kamera-, és beléptetőrendszer alkalmazásával kapcsolatos adatkezelésről külön 
adatkezelési tájékoztató készült. 

 
         f) 
 

Adatkezelés megnevezése Rendezvényekkel kapcsolatos adatkezelés. 

Cél 

Az Iskola rendezvényeinek megörökítése, a történelmi 
hűség és emlékezet, az egyházi hitelesség valamint a 
rendezvények megtörténtének igazolása, az Iskola 
bemutatása, tevékenységének népszerűsítése az Iskola 
weboldalán és a közösségi oldalakon, továbbá 
kiadványokban. 

Jogalap 

- 16 év alatti tanulók esetében a szülő/törvényes 
képviselő hozzájárulása, 
- 16-18 év közötti tanulók esetében a  tanuló 
hozzájárulását a szülő /törvényes képviselő aláírásával 
kell igazolja, 
- a 18 életévét betöltött tanuló hozzájárulása. 

Érintettek köre Az Iskola Tanulói. 

Személyes adatok köre 
A Tanuló képmása, videofelvétel esetén a képmása, 
magatartása, illetve hangja és esetlegesen a felvételen 
a Tanuló által elmondottak. 

Adatok forrása Közvetlenül a Tanulóktól. 

Az adatok kezelésének 
időtartama 

A közzétett fényképek illetve videofelvételek az online 
felületeken a történelmi emlékezet és hűség, valamint 
az egyházi hitelesség érdekében és marketing célból 
kerülnek megőrzésre. Adatkezelő saját tárhelyén 
digitális formában archiválja és őrzi a felvételeket a 
lehetséges további felhasználás céljából, a Tanuló 
hozzájárulásának visszavonásáig. 

A továbbított adatok 
fajtája, címzettje és a 
továbbítás jogalapja 

Alapesetben nincs adattovábbítás. 

Igénybe vett 
adatfeldolgozó neve és 
címe 

Facebook Ireland Ltd. 
Cégjegyzékszám: 462932 
Adószám: IE 9692928F 
Székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, 
Dublin 2, Ireland 
Telephely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, 
Dublin 2, Ireland 
Postacím: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, 
Dublin 2, Ireland 
Telefon: +001 650 543 4800 



 

      Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium Adatvédelmi Szabályzatának 7. sz. melléklete 

Üzenet: 
https://facebook.com/help/contact/540977946302970 
Webhely: 
https://www.facebook.com/privacy/explanation; 
 
 
YouTube, LLC. 
Székhely: 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA 
Postacím: 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA  
Webhely: https://www.youtube.com/ ; 
 
A weblap működéséhez szükséges webtárhelyek 
üzemeltetése, tárhelyszolgáltató adatfeldolgozó: 
cégnév: Quarium Kft.  
székhely: 1089 Budapest, Diószegi S. u. 50. fsz. 02.  
cégjegyzékszám: 01-09-955116  
elérhetőség email: agency@quarium.eu , 
benedek@rakovics.hu   
telefon: +36704229989 
 
A kiadványok adatfeldolgozóiról az adott kiadványban 
történik meg a tájékoztatás. 
 

Adatfeldolgozónak az 
adatkezeléssel összefüggő 
tevékenysége 

weblap működéséhez szükséges webtárhelyek 
üzemeltetése, felügyelete 

Az alkalmazott 
adatfeldolgozási 
technológia jellege 

Informatikai rendszerrel, papír alapon. 

 
A rendezvényekkel kapcsolatos adatkezelésről külön adatkezelési tájékoztató készült. 
 
 
 
g) 
Az Iskola a tanév elején lehetővé teszi a Bocskai ünnepi öltözet kölcsönzését. Az Iskola az 
igénylő tanulóval bérleti szerződést köt. 
 
 

Adatkezelés megnevezése 
A Bocskai ünnepi öltözet kölcsönzésével 
kapcsolatos adatkezelés 

Cél Az öltözet kölcsönzésének biztosítása. 

Jogalap 
Az adatkezelés a bérleti szerződés 
megkötéséhez szükséges. (GDPR 6. cikk (1) 
b.) 

Érintettek köre Az Adatkezelő kölcsönző tanulói. 

Személyes adatok köre A bérleti szerződéshez szükséges adatok: 

https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.youtube.com/
mailto:agency@quarium.eu
mailto:benedek@rakovics.hu
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- a bérlő neve, anyja neve, születési helye és 
ideje, lakcíme, 
- a bérelt ruhadarab azonosító száma, 
- a bérelt ruhadarab visszaadásának 
időpontja, 
- a kölcsönzési díj, 
- a szerződésben meghatározott egyéb 
feltételek. 
 

Adatok forrása Közvetlenül a bérlő tanulótól. 

Az adatok kezelésének időtartama 
A bérleti szerződések megőrzésének 
időtartama 5 év, a számviteli bizonylatok 
megőrzési ideje 8 év. 

A továbbított adatok fajtája, címzettje 
és a továbbítás jogalapja 

Alapesetben nincs adattovábbítás.  
 

Igénybe vett adatfeldolgozó neve és 
címe 

cégnév: Audit Liget Kft. 
székhely: 1106 Budapest, Fehér út 10. II.em 
203. 
elérhetőség: email: info@auditliget.hu  
telefonszám: +3612811417 

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel 
összefüggő tevékenysége 

 könyvelés, munkaügyi szolgáltatások 

Az alkalmazott adatfeldolgozási 
technológia jellege 

Informatikai rendszerrel, papír alapon. 

 
 

3. Nyilvántartások  
 
Adatkezelő jogszabályi kötelezettség alapján adattovábbítást végez a  köznevelés információs 
rendszere (KIR)2  és az INYR (Integrált Nyomon Követő Rendszer) hatósági és szakmai 
tevékenységeket kiszolgáló, az Oktatási Hivatal3 (továbbiakban: Hivatal) által működtetett 
elektronikus alkalmazások, adatállományok, dokumentációk adatbázisaiba.   
A Hivatal által működtetett adatbázisban az országos mérési feladatok keretében  a tanulói 
teljesítmény mérése, értékelése céljából az országos mérés, értékelés során keletkezett, a 
tanulók teljesítményének értékelésével kapcsolatos adatok feldolgozhatók, és e célból a 
mérési azonosítóval ellátott dokumentumok átadhatók a hivatal részére. A Hivatal az országos 
mérésnek, értékelésnek a tanulóra vonatkozó feldolgozott adatait a honlapján az érintett 
tanuló és szülője részére hozzáférhetővé teszi. 
A tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérési adatait tartalmazó informatikai alapú 
diagnosztikus értékelő rendszert, a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Tesztet (NETFIT) a 
tanulók egészségi állapotának nyomon követése céljából a Magyar Diáksport Szövetség 

                                                           
2   229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról (I. FEJEZET)  

3 Az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat a Kormány által az 

oktatásért felelős miniszter köznevelési feladatkörébe tartozó egyes feladatainak ellátására kijelölt szerv 

(Oktatási Hivatal). 

mailto:info@auditliget.hu
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működteti. A fizikai fittségi mérés eredményeit a mérést végző pedagógus – mérésben érintett 
tanulónként, mérési azonosító alkalmazásával – rögzíti és feltölti a NETFIT-be. A fizikai fittségi 
mérés tanulót érintő eredményeit a tanuló és a szülő a tanuló mérési azonosítójának 
felhasználásával megismerheti. 
 
A nyilvántartások célja hogy segítse a hatósági döntéshozatalt, a szakmai feladatok ellátását, 
az ágazati és a fenntartói tervezés feladatait. A KIR adatbázisában tárolt valamennyi adat 
statisztikai célra feldolgozható, és statisztikai felhasználás céljára személyazonosításra 
alkalmatlan módon átadható. A kizárólag jogszabályi felhatalmazás alapján átadható 
személyes adatok átadásának módját az Adatkezelő és a Hivatal között létrejött írásbeli 
szerződés határozza meg. A nyilvántartásokba történő adatok továbbítására az Adatkezelő 
megfelelő jogosultsággal rendelkező dolgozója jogosult, a kezelt adatok naplózottak. 
 
 

4. Az adatkezelés időtartama  
 
A szülő/törvényes képviselő önkéntes adatszolgáltatása esetén bármikor jogosult visszavonni 
hozzájárulását az Adatkezelőhöz címzett nyilatkozatával, amelyet az alábbi módokon tehet 
meg: 

• személyesen az Adatkezelő címén: 1092 Budapest, Kinizsi utca 1-7. 

• e-mailben a címre küldve: lonyay@lonyayrefi.hu 
 

Hozzájárulásának visszavonását követően az Adatkezelő haladéktalanul törli a Tanuló adatait. 
A hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábban, hozzájárulása alapján végzett 
adatkezelések jogszerűségét.  
 
 

5. A kezelt személyes adatok védelme 
 
Az Adatkezelő az adatkezelési műveletek technikai és eljárási, szervezési (adminisztratív) 
szabályainak kidolgozása során nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a Tanuló adatainak a 
megfelelő fizikai és informatikai védelme biztosított legyen. Az alkalmazott intézkedések célja 
elsősorban a kezelt adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférés lehetőségének, az adatok 
jogosulatlan megváltoztathatóságának, továbbításának, nyilvánosságra hozatalának, 
törlésének vagy sérülésének elkerülése, megakadályozása. Az Adatkezelő az adatkezelés során 
alkalmazott eszközöket és intézkedéseket ennek megfelelően választja meg. Gondoskodik 
továbbá az Adatkezelő arról, hogy a kezelt adatokhoz csak az arra feljogosítottak férhessenek 
hozzá és a kezelt adatok hitelessége és változatlansága biztosított legyen. 

 
6. Az Érintett jogai az adatkezelés kapcsán 

 
Az Adatkezelő által folytatott, a Tanuló személyes adatait érintő adatkezelés kapcsán a tanuló, 
szülő/törvényes képviselő jogosult: 

• a megfelelő és átlátható tájékoztatásra, amelynek keretében visszajelzést kapjon az 
Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-
e; 

mailto:lonyay@lonyayrefi.hu
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• pontatlan személyes adatainak helyesbítését kérni; 

• kezelt személyes adatainak törlését kérni, amennyiben az adatkezelés kizárólag az 
Érintett hozzájárulásán alapul, vagy ha az adatokra már nincs szükség abból a célból, 
amiért gyűjtve lettek, illetve, ha az adatkezelés jogellenes;  

• személyes adatai hordozhatóságának jogával élni, vagyis jogosult személyes adatait 
széles körben használt, géppel olvasható formában megkapni, más adatkezelőhöz 
továbbítani, ill. ezt kérni, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált, és szerződésen, 
vagy hozzájáruláson alapul, továbbá, hogy az említett jog gyakorlása más jogos 
érdekét, szabadságát nem sérti; 

• személyes adatai kezelésének korlátozását kérni (például, ha a kezelt adatainak 
pontossága vitatott, vagy felmerült az adatkezelés jogellenessége e körülmények 
tisztázásáig); 

• tiltakozni személyes adatai kezelése ellen (például, ha az adatkezelés jogalapja az 
adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése), illetve korábban adott 
hozzájárulását bármikor visszavonni, 

• sérelmesnek vélt adatkezelés esetén felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulni. 
 
Az Érintett egyes jogainak tartalma 
 
a) személyes adatokhoz való hozzáférés joga: az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől 

visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban 
van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a következő információkhoz: 
- kezelt személyes adatainak kategóriái, 
- az adatkezelés célja, 
- címzettek, akikkel közölték, vagy közölni fogják a személyes adatait, 

- az adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy az időtartam meghatározásának 
szempontjai 

- az adatok forrása, ha nem az érintettől lettek gyűjtve az adatok, 
- a felügyeleti hatósághoz fordulás (panasz) jogáról, 

- ha történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás az adatkezelés során, akkor 
ennek tényéről, logikájáról, illetve az Érintettre nézve várható következményeiről.   

 
b) személyes adatok helyesbítésének joga: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az 
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes 
adatokat, illetve kérheti, hogy a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő 
nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 
 
c) személyes adatok törlésének joga: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő 
indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig 
köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül 
törölje, ha: 

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték 
vagy más módon kezelték vagy; 

- az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja vagy; 
- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre vagy; 
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték vagy; 



 

      Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium Adatvédelmi Szabályzatának 7. sz. melléklete 

- a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez 
törölni kell vagy; 

- a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan (pl. valamilyen on-line marketing, internetes 
nyereményjáték keretében) került sor.  

 
Előfordulhatnak olyan fontos okok, érdekek, amelyek akkor is lehetővé tehetik az érintett 
adatainak kezelését, ha tiltakozott az ellen (ilyen lehet pl. a véleménynyilvánítás 
szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása, vagy ha az jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges). 
 
d) az adatkezelés korlátozásához való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az 
Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha: 

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás addig 
tart, amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát) vagy; 

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett az adatok törlése helyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását, vagy; 

- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, 
de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez; vagy 

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben addig tart a korlátozás, amíg 
megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-
e az érintett jogos indokaival szemben); 

 
A korlátozás időtartama alatt – leszámítva a fontos közérdek, illetve a személyek jogainak 
védelméhez fűződő eseteket – az adott adat tárolásán kívül azzal más adatkezelési művelet 
nem végezhető. 
 
e) Az adathordozhatóság joga: az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa 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. Ez a jog akkor illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés az ő 
hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul, és automatizált módon történik. A jog gyakorlása 
nem érintheti hátrányosan mások jogait, szabadságát. 
 
f) a tiltakozás joga: amennyiben az adatkezelés jogalapja az adatkezelő által érvényesíteni 
kívánt jogos érdek, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból 
bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen. Ilyen esetben az Adatkezelő a 
személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az 
adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az 
érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 
 
7. Jogorvoslati jogok 
 
Amennyiben a szülő/törvényes képviselő megítélése szerint a Tanuló személyes adatainak az 
Adatkezelő általi kezelése kapcsán jogsérelem érte, és az ezzel kapcsolatos kéréseire, 
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észrevételeire megítélése szerint nem, vagy nem megfelelő időben, illetve módon reagáltunk,  
jogosult az illetékes felügyeleti hatósághoz fordulni. 
 
Az illetékes felügyeleti hatóság adatai: 

• megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 
• cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c, 
• e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  
• telefon: (1) 391 1400 

 
A szülő/törvényes képviselő jogosult továbbá a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes 
törvényszékhez fordulni, amennyiben megítélése szerint az Adatkezelő személyes adatait 
jogszabály, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában foglalt rendelkezéseket megsértve 
kezeli. 
 
Javasoljuk, hogy amennyiben a felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulást tervezi, 
előzetesen az Adatkezelőnél érdeklődjön, mivel a felmerült kérdései, orvoslást igénylő kérései 
tekintetében a szükséges információk az Adatkezelőnél állnak rendelkezésre. Az Adatkezelő 
elkötelezett a jogszerű, átlátható és tisztességes adatkezelés elveinek megvalósítása mellett, 
ezért a sérelmesnek vélt helyzetekben soron kívül intézkedünk a felmerült kérdések 
tisztázására, illetve a megállapított sérelem orvoslására, és a megállapításokról, valamint a tett 
intézkedéseinkről a hozzánk fordulásától számított legfeljebb 1 hónapon belül tájékoztatjuk.    
 
Az érintetti jogokról részletesen az alábbi linken a GDPR szabályzatból tájékozódhat: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=hu 

 
 
Budapest, 2021. december 01. 
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