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Adatkezelési tájékoztató 

A Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános 

Iskola (székhely: 2040 Budaörs, Esze Tamás u. 1.; „Iskola”) az Európai Unió és a Tanács 2016/679. 

számú rendelete („Rendelet”) 13. cikkének való megfelelés érdekében a jelen adatkezelési 

tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az intézménybe történő jelentkezéshez, valamint a 

felvételre vonatkozó döntés meghozatalához szükséges személyes adatokat. 

1 Az adatkezelés, annak célja és jogalapja 

Az Iskolába történő jelentkezés esetén az intézmény szükséges, hogy bizonyos személyes adatokat 

kezeljen. Az adatkezelés célja az intézménybe történő jelentkezés rögzítése és a gyermek felvételére 

vonatkozó döntés meghozatala. Az adatkezelés jogalapja az Iskola adatkezelésre vonatkozó jogi 

kötelezettsége (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont). 

2 A személyes adatok címzettjei 

A jelentkezéssel és felvétellel kapcsolatos adatokat az Iskola a részére Office 365 rendszert biztosító 

Székesfehérvári Egyházmegye és Microsoft Ireland Operations Limited részére adja át elektronikus 

úton megküldött dokumentumok esetén.  

3 A személyes adatok tárolásának időtartama 

Az Iskola a jelentkezéshez szükséges személyes adatokat az adott tanévet követő tanév végéig kezeli, 

a felvételivel kapcsolatos személyes adatokat pedig a jogviszony megszűnését követő 10 év kezeli. 

4 Az adatvédelmi tisztviselő 

Az Iskola adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki. Az Iskola adatvédelmi tisztviselője a Sipos Adrienn 

Ügyvédi Iroda, aki az adatvedelem@mindszenty-budaors.hu e-mail címen érhető el. 

5 A személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogai 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai gyakorlása érdekében az Iskolához az 

adatvedelem@mindszenty-budaors.hu e-mail címen fordulhat. 

Az Iskola az érintetti jogai gyakorlására irányuló kérelmét annak beérkezésétől számított legfeljebb 

egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele. 

Az Iskola szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a 

határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról az Iskola a 

késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül 

tájékoztatja Önt. 

Az Iskolánál az alábbi érintetti jogokat gyakorolhatja:  

5.1. Hozzáféréshez való jog 

Kérése esetén az Iskola az Ön személyes adatait, illetve a személyes adatai kezelésével 

kapcsolatos információkat a rendelkezésére bocsátja, továbbá a kezelt személyes adatai 

másolatát átadja.  

5.2. Helyesbítéshez való jog 

Kérheti, hogy az Iskola indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes 

adatait vagy egészítse ki a hiányos személyes adatait.  

5.3. Törléshez való jog 

A személyes adatait törli az Iskola, ha  
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(i) azokra nincs szüksége a jelentkezés rögzítése és a gyermek felvételére vonatkozó 

döntés meghozatala céljából,  

(ii) az Iskola jogellenesen kezelte a személyes adatait, illetve  

(iii) az Iskola jogi kötelezettségének teljesítéséhez köteles a személyes adatait törölni. 

Az Iskola törli a személyes adatait, ha kéri, kivéve, ha a személyes adatai kezelése jogi 

igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. 

5.4. Adatkezelés korlátozásához való jog 

Kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását, ha  

(i) vitatja a személyes adatok pontosságát,  

(ii) az adatkezelés jogellenes és Ön a személyes adatok törlését ellenzi, vagy 

(iii) az Iskolának nincs szüksége a jelentkezés rögzítése és a gyermek felvételére 

vonatkozó döntés meghozatala céljából a személyes adatokra, azonban Ön jogi 

igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok 

korlátozását igényli. 

Az Iskola ebben az esetben a személyes adatait tárolja, azonban bármely egyéb adatkezelést 

csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez, illetve más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve 

valamely tagállam fontos közérdekéből végez. 

Az Iskola az Ön személyes adatainak kezelését a fenti (i) esetben a személyes adatok 

pontossága ellenőrzésének időtartamára, a fenti (ii) és (iii) esetben az Ön által 

meghatározott időtartamra korlátozza. 

6 Jogsértés esetén tehető lépések 

6.1. Ha úgy gondolja, hogy az Iskola megsértette a jogait a személyes adatai kezelése során, 

akkor az Iskolához az adatvedelem@mindszenty-budaors.hu e-mail címen fordulhat. 

6.2. A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, 

levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., telefon: 

+36 (1) 391-1400, honlap címe: naih.hu). 

6.3. A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén lehetősége van adatainak 

védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az 

esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye 

(ideiglenes lakcím), illetve az Iskola székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be 

keresetét. 

7 Személyes adatok szolgáltatása 

Az Iskola az adatkezeléshez a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 41. §-ában 

meghatározott személyes adatok szolgáltatását kéri.  

8 Automatizált döntéshozatal 

Az Iskola nem hoz automatizált módon döntést a megadott személyes adatok alapján. 


