A D A T V É D E L M I
T Á J É K O Z T A T Ó
a „Határtalanul! HAT-KP-1-2021/1-000823 Mátyás király nyomában a Felvidéken” című pályázati
programban való részvétellel kapcsolatban
I.
Adatkezelő adatai, elérhetősége
Adatkezelő 1. neve: Bajai Tankerületi Központ
Székhelye: 6500 Baja, Kenderes utca 5-7.
Képviselője: Sárosi Magdolna tankerületi igazgató
Telefonszáma: +36 (79) 795-214
E-mail címe: baja@kk.gov.hu
Adatvédelmi tisztviselő neve: Korend Kft. Kozma Lívia adatvédelmi tisztviselő
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: 79-795-260
Adatkezelő 2. neve: Solti Vécsey Károly Általános Iskola és AMI
Székhelye: 6320 Solt, Kossuth L. u. 60.
Képviselője: Sánta Edit intézményvezető
Telefonszáma: 06/78/486-028
E-mail címe: vecseysuli@gmail.com
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Bajai Barbara Edit
II.
Az adatkezelés céljai:
Az Adatkezelők a Határtalanul! programban részt vevő tanulók, az ő törvényes képviselőik és a kísérő
személyek személyes adatait a következő célokból kezeli:
a) Az Adatkezelőkre, mint támogatással érintett kedvezményezettre irányadó – jogszabályban meghatározott
szervezetek felé fennálló - tájékoztatási és beszámolási kötelezettségeinek teljesítése,
b) Az Adatkezelő részére a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62. § (1) bekezdés g) pontjában
előírt jogi kötelezettség teljesítése,
c) Adott esetben – szükség esetén - az érintett létfontosságú érdekének védelme,
d) A Tanuló törvényes képviselőjével való kapcsolattartás lehetővé tétele az utazást, tanulmányi kirándulást
megelőzően, majd annak során (pályázat időtartama alatt).
III.
Az adatkezelés jogalapjai:
A GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja, vagyis az érintett hozzájárulása,
A GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, vagyis az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése. (Nkt. 62.
§ (1) bekezdés g) pontja)
c) Adott esetben a GDPR 6. cikk (1) bek. d) pontja, vagyis az érintett, vagy egy másik természetes személy
létfontosságú érdekének védelme.
a)
b)

IV .
A k eze l t sz e m ély es a da t o k k ör e
Az Adatkezelők a jelen tájékoztatóban megjelölt céltól és jogalaptól függően kizárólag azon személyes adatokat
kezelik, amelyek az adott cél eléréséhez elengedhetetlenül szükségesek, és amelyek ugyanezen cél
elérésére alkalmasak.
Az adatkezeléssel érintett személyes adatok az alábbiak:
neve; lakóhelye; aláírása; oktatási azonosító száma; fényképe (képmás); az érintett bizonyos egészségügyi
adata, melyek az alábbiak lehetnek: étel intoleranciára, érzékenységre, allergia, gyógyszer intoleranciára,
érzékenységre, allergia, epilepsziára vonatkozó adatok; törvényes képviselő(k) telefonszáma;
Az érintett GDPR 9. cikk (1) bekezdése szerinti különleges adatait az Iskola kezeli, amennyiben ez az érintett
egészségéhez fűződő érdekének védelméhez, megóvásához szükséges.
V.
Az a d a t k ez el és id ő ta r ta ma
A program befejezési határidejéig és a beszámoló benyújtási és megőrzési kötelezettségének
teljesítéséig kezeli, valamint a programról szóló beszámolón szereplő fénykép vonatkozásában a honlapon
történő közzétételtől számítva 2024. december 31. napjáig kezeli.
VI .

Az a d a t o k m e g őrz és én e k i d ej e :
tájékoztatási és beszámolási kötelezettségre tekintettel az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján beszámoló esetén annak
jóváhagyásától számított 10 évig.

VI I. Ad a tf e l do l go zá s , a d a t tov á b bí tá s
Az érintett jelen tájékoztatás visszaigazolásával tudomásul veszi, hogy az Adatkezelők által kezelt adatai – adott
esetben – az alábbi címzetteknek kerülnek továbbításra:



Állami Számvevőszék, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, Magyar Államkincstár, Európai Támogatásokat
Auditáló Főigazgatóság, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, nemzetpolitikáért felelős miniszter, illetve az
általa feljogosított személyek, állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett
szervek, a jogszabály által erre feljogosított személyek.
Adatkezelők tájékoztatják érintettet, hogy személyes adatai harmadik országba, nemzetközi szervezet
részére nem kerülnek továbbításra.
VIII.

Az adatgyűjtés forrása:
Az érintettek általi adatközlés.

IX.
Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei:
1. Tájékoztatáshoz való jog
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában megfogalmazott
tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas módon, az érintett
személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon
belül köteles eleget tenni. Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő.
2. Az érintett hozzáférési joga
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében)
 Adatkezelés célja
 Kezelt személyes adatok köre
 Automatizált döntéshozatal, profilalkotás ténye
 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információk
 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják
 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák
 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai
 Érintett jogai
 Incidensek megtörténte, megtett intézkedések
3. Helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.
4. Törléshez való jog
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül
törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll:
 az adatkezelési jogellenes:
- ha az adatkezelés az alapelvekkel ellentétes
- ha a cél vagy jogalap megszűnt
- ha törvényben, nemzetközi szerződésben, Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott
időtartam eltelt
 az érintett visszavonja a hozzájárulását,
 a jogszabály, hatóság, bíróság vagy Európai Unió jogi aktusa elrendelte az adat törlését
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes adatot törölni
köteles- az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével- ésszerűen elvárható lépéseket
tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok
törlése kapcsán.
Az érintett e jognak gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha
az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen:
 véleménynyilvánítás szabadságához
 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához
 közérdekből a népegészségügy területén
 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból
 jogi igények érvényesítéséhez
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha
 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát
 az adatok törlésének lenne helye, de az érintett írásbeli nyilatkozata vagy az adatkezelőnél rendelkezésére
álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az érintett jogos
érdekeit,
 az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével
végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások - így különösen büntetőeljárás - során az
adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges,



az adatok törlésének lenne helye, de a nemzetközi adattovábbítással kapcsolatos dokumentációs
kötelezettség teljesítése céljából az adatok megőrzése szükséges.
6. Az adathordozhatósághoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapja tagolt, széles
körben használt, géppel olvasható formátumban. Az érintett jogosult adatait más adatkezelőhöz továbbítani, valamint
amennyiben a technikai feltételek adottak, kérheti az adatai közvetlen továbbítását másik adatkezelőhöz.
7. Tiltakozáshoz való jog:
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen:
- közérdekű/közhatalmi jogosítvány keretében végzett adatkezelés esetén
- közvetlen üzletszerzési cél esetén
- közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódó profilalkotás esetén.
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.
8. Automatizált döntéshozatallal és profilalkotással kapcsolatos jogok:
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a
profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben
érintené, kivéve ha:
a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett
jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít;
vagy
c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
Az adatkezelő köteles az a) és c) pont esetében megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak
és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről
emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
9. Jogorvoslat lehetőségei:
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog:
Felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) (továbbiakban: Hatóság)
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog:
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad azzal kapcsolatban
tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni.
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog
A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és az
adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani.
Adatkezelőre általánosan illetékes rendes bíróság:
 Járásbíróság: Bajai Járásbíróság
 Törvényszék: Kecskeméti Törvényszék
4. Kártérítéshez való jog
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen felel az okozott
kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a
bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen.
Kelt: Baja, 2022. április 20.

