Adatkezelési szabályzat
Budapest XIII. Kerületi Herman Ottó Általános Iskola
A 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 26.pontja szabályozza a köznevelési
intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok kezelését.
I. Nyilvántartható adatok
1.
A köznevelési intézmény köteles a jogszabályban előirt nyilvántartásokat vezetni, a
köznevelés információs rendszerébe bejelentkezni, valamint az országos statisztikai
adatgyűjtési program keretében előírt adatokat szolgáltatni.
2.
A köznevelési intézmény nyilvántartja a pedagógus oktatási azonosító számát,
pedagógus- igazolványának számát, a jogviszonya időtartamát és heti munkaidejének mértékét.
A köznevelési feladatokat ellátó intézmény nyilvántartja az óraadó tanárok:

3.







nevét,
születési helyét, idejét,
nemét,
lakóhelyét, tartózkodási helyét,
végzettségével, szakképzettségével kapcsolatos adatokat,
oktatási azonosító számát.
A köznevelési intézmény a gyermek, tanuló alábbi adatait tartja nyilván:

4.

a)
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,
b)

szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma

c)

a tanuló tanulói jogviszonyával kapcsolatos adatok:
















felvételivel kapcsolatos adatok,
az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul,
jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok,
tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok,
kiemelt figyelmet igénylő tanulóra vonatkozó adatok,
a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok,
a tanuló oktatási azonosító száma,
mérési azonosító,
a tanuló jogviszonnyal kapcsolatos adatok:
az egyéni tanrendi jogállassal 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.

II. Adatok továbbítása
1.
A 2-3. pontban foglalt adatok — az e törvényben meghatározottak szerint, a személyes
adatok védelmére vonatkozó célhoz kötöttség megtartásával — továbbíthatók a fenntartónak, a
kifizetőhelynek, a bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, a közneveléssel összefüggő
igazgatási tevékenységet végző közigazgatási szervnek, a munkavégzésre vonatkozó
rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak, a nemzetbiztonsági szolgálatnak.
2.
A köznevelési intézmények az alkalmazottak személyes adatait csak a foglalkoztatással,
a juttatások, kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és teljesítésével, az állampolgári
jogok és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan, nemzetbiztonsági okokból, az e
törvényben meghatározott nyilvántartások kezelése céljából, a célnak megfelelő mértékben,
célhoz kötötten kezelhetik. A 63. § (3) bekezdésében meghatározott pedagógusigazolványra
jogosultak esetében a pedagógusigazolvány kiállításához szükséges valamennyi adat a KIR —
jogszabályban meghatározott – működtetője a pedagógusigazolvány elkészítésében
közreműködők részére továbbítható.
3.

A 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, egyéni tanrendi jogállása,
mulasztásainak száma, tartózkodásának megállapítása céljából, a jogviszonya fennállásával, a
tankötelezettség teljesítésével összefüggésben a fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség,
települési önkormányzat jegyzője, közigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat részére,
b)

iskolai felvételével, átvételével kapcsolatos adatai az érintett iskolához,

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 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 tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra
vonatkozó adatok a veszélyeztetettségének feltárása, megszűntetése 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 tankönyvforgalmazóhoz

4. A tanuló
g)
sajátos nevelési igényére, beilleszkedési zavarára, tanulási nehézségére, magatartási
rendellenességére vonatkozó adatai a pedagógiai szakszolgálat intézményei és a nevelésioktatási intézmények egymás között,
h)
az iskolába lépéshez szükséges, fejlettségével kapcsolatos adatai a szülőnek, a
pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az iskolának,
i)
magatartása, szorgalma és tudása értékelésével kapcsolatos adatai az érintett osztályon
belüli, a nevelőtestületen belüli, a szülőnek, a vizsgabizottságnak, a gyakorlati képzés
szervezőjének, a tanulószerződés alanyainak, vagy ha az értékelés nem iskolában történik, az
iskolának, iskolaváltás esetén az új iskolának, a szakmai ellenőrzés végzőjének,
j)
diákigazolványa kiállításához szükséges valamennyi adata a KIR – jogszabályban
meghatározott – működtetője, a diákigazolvány elkészítésében közreműködők részére
továbbítható.
A nevelési-oktatási intézmény nyilvántartója 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.

III. Titoktartási kötelezettség
1.
A pedagógust, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat, továbbá azt,
aki közreműködik a tanuló felügyeletének az ellátásában, hivatásánál fogva harmadik
személlyel 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
megszűntetése után is határidő nélkül fennmarad. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a
nevelőtestület tagjainak egymás közti, a tanuló fejlődésével összefüggő megbeszélésre.
2.
A kiskorú tanuló szülejével minden, a gyermekével összefüggő adat közölhető, kivéve,
ha az adat közlése súlyosan sértené a tanuló testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését.
3.
A pedagógus, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott a nevelésioktatási intézmény vezetője útján köteles az illetékes gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul
értesíteni, ha megítélése szerint a kiskorú tanuló – más vagy saját magatartása miatt – súlyos
veszélyhelyzetbe kerülhet vagy került. Ebben a helyzetben az adat-továbbításhoz az érintett,
valamint az adattal kapcsolatosan egyébként rendelkezésre jogosult beleegyezése nem
szükséges.

IV. Adattovábbítás
Adattovábbításra a köznevelési intézmény vezetője és — a meghatalmazás keretei között — az
általa meghatalmazott vezető vagy más alkalmazott jogosult.
1.
Az önkéntes adatszolgáltatásra vonatkozó szülő engedélyt az elévülési idő végéig
nyilván kell tartani.
2.
A fentiekben felsorolt adatok statisztikai célra felhasználhatók, és statisztikai
felhasználás céljára személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.

V. A köznevelés információs rendszere
1.
A köznevelés információs rendszere (a továbbiakban: KIR) központi nyilvántartás
keretében a nemzetgazdasági szintű tervezéshez szükséges fenntartói, intézményi,
foglalkoztatási, és tanulói adatokat tartalmazza. A KIR keretében folyó adatkezelés
jogszerűségéért az oktatási miniszter felel.
2.
A köznevelési feladatokat ellátó intézmény, a jegyző, a közneveléssel összefüggő
igazgatási, ellenőrzési tevékenységet végző közigazgatási szerv és az e törvényben
meghatározott feladatok végrehajtásában közreműködő intézményfenntartók és intézmények
adatokat szolgáltatnak a KIR-be.
3.

A KIR működtetője oktatási azonosító számot ad ki annak,

a)

aki tanulói jogviszonyban áll,

b)

akit pedagógus-munkakörben alkalmaznak,

c)

akit nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmaznak,

d)

akit pedagógiai előadó vagy pedagógiai szakértő munkakörben alkalmaznak,

e)

akit óraadóként foglalkoztatnak.

4.

Egy személynek csak egy oktatási azonosítója lehet.

5.

A tanulói nyilvántartás a tanuló

a)

nevét,

b)

nemét,

c)

születési helyét és idejét,

d)

társadalombiztosítási azonosító jelét,

e)

oktatási azonosító számát,

f)

anyja nevét,

g)

lakóhelyét, tartózkodási helyét,

h)

állampolgárságát,

i)

sajátos nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézsége tényét,

j)

diákigazolványának számát,

k)
jogviszonyával kapcsolatban azt, hogy egyéni tanrendes-e, tanköteles-e, jogviszonya
szünetelésének kezdetét és befejezésének idejét, |) jogviszonya keletkezésének, megszűnésének
időpontját,
l)

nevelési-oktatási intézményének nevét, címét, OM azonosítóját,

m)

jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot, nevelésének, oktatásának helyét,

n)

tanulmányai várható befejezésének idejét,

o)

évfolyamát tartalmazza.

6.
A tanulói nyilvántartásból személyes adat — az érintetten kívüli— csak a tanulói
jogviszonyhoz kapcsolódó juttatás jogszerű igénybevételének megállapítása céljából

továbbítható a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésére hivatott
részére, valamint a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szerve részére. A KIR
működtetője, a KIR-ben nyilvántartott személyek természetes személyazonosító adatait és
lakcímét azonosítás céljából elektronikus úton megküldi a személyi adat- és
lakcímnyilvántartás központi szervének. A sikeres azonosítást követően a személyi adat- és
lakcímnyilvántartás központi szerve kapcsolati kódot képez, amelyet azonosítás céljából
megküld a KIR működtetőjének. A személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szerve az
azonosított természetes személy természetes személyazonosító adatainak és lakcímének a
személyi adat- és lakcímnyilvántartásban bekövetkezett változásáról a kapcsolati kódon
keresztül értesíti a KIR működtetőjét. A KIR működtetője a jelen bekezdés szerint tudomására
jutott adatváltozást a KIR-ben a köznevelési intézmény egyidejű értesítésével hivatalból vezeti
át. A tanulói nyilvántartásban adatot a tanulói jogviszony megszüntetésre vonatkozó
bejelentéstől számított harminc évig lehet kezelni, kivéve, ha ez alatt az idő alatt az érintettet
ismét bejelentik a nyilvántartásba.
7.

Az alkalmazotti nyilvántartás tartalmazza az alkalmazott

a)

nevét, anyja nevét,

b)

születési helyét és idejét,

c)

oktatási azonosító számát, pedagógus igazolványa számát

d)
végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat: felsőoktatási intézmény nevét,
a diploma számát, a végzettséget, szakképzettséget, a végzettség, szakképzettség, a pedagógusszakvizsga, PhD megszerzésének idejét,
e)

munkaköre megnevezését,

f)

munkáltatója nevét, címét, valamint OM azonosítóját,

g)

munkavégzésének helyét,

h)

jogviszonya kezdetének idejét, megszűnésének jogcímét és idejét,

i)

vezetői beosztását,

j)

besorolását,

k)

jogviszonya, munkaviszonya időtartamát,

I)

munkaidejének mértékét,

m)

tartós távollétének időtartamát.

8.
Óraadó esetében a munkakörként az oktatott tantárgy, foglalkozás megnevezését kell
megadni.
9.
Az alkalmazotti nyilvántartásból személyes adat — az érintetten kívül — csak az egyes,
a foglalkoztatáshoz kapcsolódó juttatások jogszerű igénybevételének megállapítása céljából
továbbítható, a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrérzésére hivatott
részére, továbbá az adatok pontosságának, teljességének, időszerűségének biztosítása, valamint
a pedagógusigazolvány igénylésével kapcsolatos eljárás keretében azonosítás céljából a
személyi adat- és lakcímnyilvántartó szerv részére.

10. A KIR-ben adatot az érintett foglalkoztatásának megszűnésére vonatkozó bejelentéstől
számított tíz évig lehet kezelni, kivéve, ha ez alatt az idő alatt az érintettet ismét bejelentik a
nyilvántartásba.
10.
A KIR működtetője a KIR-ben nyilvántartott személyek természetes személyazonosító
adatait és lakcímét azonosítás céljából elektronikus úton megküldi a személyi adat- és
lakcímnyilvántartás központi szervének. A sikeres azonosítást követően a személyi adat- és
lakcímnyilvántartás központi szerve kapcsolati kódot képez, amelyet azonosítás céljából
megküld a KIR működtetőjének. A személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szerve az
azonosított természetes személy természetes személyazonosító adatainak és lakcímének a
személyi adat- és lakcímnyilvántartásban bekövetkezett változásáról a kapcsolati kódon
keresztül értesíti a KIR működtetőjét. A KIR működtetője a jelen bekezdés szerint tudomására
jutott adatváltozást a KIR-ben a köznevelési intézmény egyidejű értesítésével hivatalból vezeti
át.
11.
A társadalombiztosítási azonosító jel bejegyzésére irányuló kérelem esetén a
társadalombiztosítási azonosító jel hitelességét a KIR működtetője az országos
egészségbiztosítási szerv nyilvántartásával elektronikus úton megfelelteti. Eltérés esetén a
személyi- és lakcím adatok helyességére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

