
 

Adatkezelési, adatvédelmi és sütikezelési tájékoztató 

 

Tisztelt Látogató! 

A Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Cím: 9751 Vép, Rákóczi 

F. u. 22.; OM azonosító: 036707; a továbbiakban: Iskola) elkötelezett az Ön személyes 

adatainak a védelmében. Ennek megfelelően folyamatainkat úgy alakítjuk ki, hogy az Ön által 

rendelkezésre bocsájtott személyes adatokat a megfelelő védelemmel láthassuk el. Az Iskola a 

2018. május 25. napján hatályba lépett Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta 

folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. 

Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során? 

Az Iskola az adatkezelése során alábbi alapelveket követi: 

• a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan 

kezeljük. 

• a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, 

azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon. 

• az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából 

megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak. 

• Iskolánk minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt 

adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes 

adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük. 

• a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok 

kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható. 

• megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes 

adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, 

véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben. 

Iskolánkban az Ön személyes adatait 

• az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a 

szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, 

rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk. 

• egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező 

jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét. 

• illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Iskolánknak, vagy 

pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, 

fejlesztése és biztonsága. 

 



Önnek joga van: 

• a tájékoztatáshoz az adatkezelés megkezdése előtt, 

• arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes 

adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, 

jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz, 

• adatainak helyesbítését, törlését kérni, értesítést kapni az adatkezelőtől ennek 

megtörténtéről, 

• az adatkezelés korlátozását kérni, értesítést kapni az adatkezelőtől ennek 

megtörténtéről, 

• az adathordozhatósághoz, 

• tiltakozáshoz, ha személyes adatait közérdekű célból, vagy az adatkezelő jogos érdekére 

hivatkozással kezelik. 

• mentesüljön az automatikus döntéshozatal alól, beleértve a profilalkotást, 

• a felügyeleti hatóságnál való panasztételhez. Panasztételhez való jogát az érintett az 

alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság, cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; 

telefon: +36 (1) 391-1400; fax:+36(1)391-1410., honlap: http://www.naih.hu; e-mail: 

ugyfelszolgalat@naih.hu 

• felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz, 

• az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz 

• az adatvédelmi incidensről való tájékoztatáshoz 

 

Intézményi (adatkezelői) adatok: 

Név: Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Székhely: 9751 Vép, Rákóczi F. u. 22 

OM azonosító: 036707 

Adatvédelmi tisztviselő: Nagyné Kovács Hajnalka 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: 06/94 543-002 

  

http://www.naih.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu


Adatkezelésre vonatkozó főbb jogszabályok 

• A személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai 

Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet). 

• Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény 

 

Az Iskola honlapjára látogatók adataival kapcsolatos tájékoztatás 

Az Iskola honlapján tett látogatások során egy vagy több cookie (süti)1 kerül küldésre a 

honlapot meglátogató személy számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg 

azonosítható lesz. Amennyiben a sütik alkalmazásához a honlapot meglátogató személy világos 

és egyértelmű tájékoztatást követően kifejezett (aktív) hozzájárulását adta, a honlap további 

böngészésére irányuló magatartásával. 

A cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása 

érdekében működnek. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas 

információt nem tárolnak, az Iskola személyes adatkezelést e körben nem folytat. 

 

A Google Analytics alkalmazása 

Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) 

webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat 

használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott 

weblap használatának elemzését. 

A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk 

rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás 

weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül 

vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg 

megrövidíti. 

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani 

lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából 

a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a 

Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával 

összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal 

kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen. 

 
1Cookie (süti) =  apró információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a 

szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával 



A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem 

vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének 

megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az 

esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen 

használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k 

általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha 

letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu 

 

Az érintett kérelme esetén alkalmazandó eljárás 

Az Iskola elősegíti az érintett jogainak gyakorlását, az érintett jelen adatkezelési tájékoztatóban 

is rögzített jogainak gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha 

bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani. 

Az Iskola indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől 

számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. 

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő 

további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a 

késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül 

tájékoztatja az érintettet. 

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint 

elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. 

Ha az Iskola nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de 

legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül, tájékoztatja az érintettet az 

intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a 

felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

Az Iskola díjmentesen biztosítja az érintett számára a következő tájékoztatást és intézkedést: 

visszajelzés a személyes adatok kezeléséről, hozzáférés a kezelt adatokhoz, adatok 

helyesbítése, kiegészítése, törlése, adatkezelés korlátozása, adathordozhatóság, tiltakozás az 

adatkezelés ellen, az adatvédelmi incidensről való tájékoztatás. 

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt 

– túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért 

intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: 5000.- Ft összegű díjat számíthat 

fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt 

terheli. 

A Rendelet 11. cikkének (Azonosítást nem igénylő adatkezelés) sérelme nélkül, ha az 

adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a Rendelet 15–21. cikk (érintetti jogok) szerinti 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu


kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett 

személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti. 

 

Adatvédelmi incidens (personal data breach) esetén alkalmazandó eljárás 

Adatvédelmi incidens a Rendelet értelmében a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, 

tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, 

elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan 

hozzáférést eredményezi. 

Az adatvédelmi incidens észlelése esetén az Iskola adatvédelmi tisztviselője haladéktalanul 

vizsgálatot folytat le az adatvédelmi incidens azonosítása és lehetséges következményeinek 

megállapítása céljából. A károk elhárítása érdekében a szükséges intézkedéseket meg kell tenni. 

Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával 

azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes 

felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár 

kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem 

történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat 

is. 

Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően 

indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek. Ha és amennyiben nem lehetséges 

az információkat egyidejűleg közölni, azok további indokolatlan késedelem nélkül később 

részletekben is közölhetők. 

Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi 

incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. E 

nyilvántartás lehetővé teszi, hogy a felügyeleti hatóság ellenőrizze a Rendelet 33. cikkében (Az 

adatvédelmi incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak) foglalt követelményeknek való 

megfelelést. 

 

Az adatbiztonságra vonatkozó rendelkezések 

Az Iskola személyes adatot csak a jelen tájékoztatóban és Adatvédelmi Szabályzatában rögzített 

tevékenységekkel összhangban, az adatkezelés célja szerint kezelhet. 

Az Iskola az adatok biztonságáról gondoskodik, e körben kötelezettséget vállal arra, hogy 

megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek elengedhetetlenül 

szükségesek az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok 

érvényre juttatásához, illetőleg kialakítja a fentiekben meghatározott jogszabályok 

érvényesüléséhez szükséges eljárási szabályokat. 



Az Iskola az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, 

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a 

véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó 

hozzáférhetetlenné válás ellen. 

Az Iskola az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor 

tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére, több lehetséges adatkezelési megoldás 

esetén a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosító megoldást választja, kivéve, ha 

az aránytalan nehézséget jelentene. 

 

 

 

 

 

 


