
TÁJÉKOZTATÓ 
A TANULÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉR L A BEIRATKOZÁS SORÁN 

 
Tisztelt Szül k! Kedves Diákok! 
 
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelésér l szóló az Európai Parlament 
és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR-Rendelet) és Az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).  alapján a 
2018/2019. tanévre történ  beiratkozás kapcsán az alábbiakról tájékoztatjuk:  
 
1. Személyes adatok kezelése a beiratkozás céljából 
 
A Pálóczi Horváth István Mez gazdasági Szakközépiskola és Kollégium (2377 Örkény, F  
u. 5-7., email: titkarsag@paloczi.hu, tel.szám: +36 29/310-015) (a továbbiakban: Iskola) a 
beiratkozás során kért személyes adatokat A nemzeti köznevelésr l szóló 2011. évi CXC. 
törvény 41 § (4) – (9) bekezdéseiben foglalt jogszabályi kötelezettség alapján a 
2018/2019. tanévre történ  beiratkozás és az Iskola köznevelési feladatainak ellátása 
céljából kezeli.  Az  Iskola  a  tanulók  személyes  adatait  a  fenti  adatkezelési  célból  és  az  
ehhez szükséges mértékben kezeli. 
Az Iskola a tanulók személyes adatait kizárólag jogszabályi kötelezettség alapján 
továbbítja (ilyen például a Közoktatási Információ rendszerbe Diákigazolvány 
elkészítésében közrem köd knek, E-naplóba történ  továbbítás).  
 
2. Egészségügyi alkalmassági vizsgálattal kapcsolatos adatkezelés 
 
Tájékoztatjuk a szakképzésre felvételt nyert tanulókat az Iskolának, az egészségügyi 
alkalmassági vizsgálathoz kapcsolódó adatkezelésér l az alábbiak szerint:  

Az 56/2016. (VIII.19) FM rendelet alapján a szakképzésbe történ  beiratkozás feltétele az 
egészségügyi alkalmasság, amely alapján a szakmai képzésre jelentkezett tanulóknak 
egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt venniük és azon megfelelniük.  

Az alkalmassági vizsgálat kapcsán Iskola azon személyes adatokat tárolja, hogy a 
szakképzésre jelentkez  tanuló megfelel-e vagy sem. A vizsgálathoz kapcsolódó egyéb 
egészségügyi adatot Iskolánk nem kap meg és nem kezel. Az adatkezelés a fenti 
jogszabályi kötelezettségen alapul, az adatkezelés célja a beiratkozás feltételének való 
megfelelés és a tanulói jogviszony létesítése.  

Az Iskola a tanulók személyes adatait a fenti adatkezelési célból és az ehhez szükséges 
mértékben kezeli. 
 

 
 



3. Milyen jogok illetik meg a tanulókat és a törvényes képvisel iket az adatkezelés 
során?  
Önnek joga van  

 kérelmezni Iskolánktól az Önre vagy gyermekére vonatkozó személyes adatokhoz 
való hozzáférést,  

 tájékoztatást kérni személyes adatainak körér l, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, 
illetve a címzettek körér l, id tartamáról és esetlegesen forrásáról is, 

 az Ön vagy gyermeke személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, amelyet 
kérjük, hogy írásban tegyen meg az Iskola címére (2377 Örkény, F  u. 5-7.) vagy 
emailben a titkarsag@paloczi.hu emailcímre.  

A GDPR-Rendelet alapján Iskolánknak kötelessége Önnek tájékoztatást nyújtani az adatkezeléssel 
kapcsolatos jogérvényesítési lehet ségekr l is.  

a) Önnek joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 
(1) 391-1400, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).  

b) Amennyiben Ön a személyes adatai kezelésének megsértését tapasztalja, polgári 
pert kezdeményezhet és bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár 
el. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per az 
Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék el tt is megindítható az 
Ön választása szerint.  

Amennyiben további kérdése merülne fel Iskolánk adatkezelési gyakorlatát illet en, 
készséggel állunk az Ön rendelkezésére a fentiekben megadott elérhet ségeken! 

 

 

 


