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1. Intézményi alapadatok
Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és
Pedagógiai Szakgimnázium
Szabályzat típusa: Adatkezelési szabályzat, mely a Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda,
Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakgimnázium szervezeti és működési
szabályzatának mellékletét képezi.
Az adatkezelési szabályzat a vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó jogszabályok előírásaira
tekintettel készül. A jogszabályok tételes felsorolását a SZMSZ 1. sz. függeléke tartalmazza.
Intézmény székhelye, címe: 3525 Miskolc, Dayka Gábor u.4.
Intézmény OM-azonosítója: 200002
Intézmény fenntartója: Magyarországi Evangélikus Egyház
Intézmény vezetője: Vígh Roland
Intézményvezető-helyettesek:

Molnár Tünde igazgatóhelyettes
Tompa Médea igazgatóhelyettes
Tiborc-Kovács Kinga igazgatóhelyettes
Beluzsárné Torkos Erzsébet tagintézmény-vezető
Tiszócziné Szabó Zsuzsanna tagintézmény-vezető
Tóth Zsuzsanna gazdaságvezető

2. Az adatkezelési szabályzat célja
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Az intézményi adatkezelés és adatfeldolgozás szabályainak rögzítése.

3. Az adatkezelési szabályzat hatálya
Az adatkezelési szabályzat betartása az intézmény vezetőjére, továbbá valamennyi
munkaviszonyban álló alkalmazottjára nézve kötelező érvényű.
E szabályzat szerint kell ellátni a


a munkaviszonyban alkalmazottak alapnyilvántartását, valamint a munkaviszonyban

alkalmazott személyi iratainak és adatainak kezelését, valamint


a tanulók adatainak nyilvántartását, továbbítását, kezelését.

E szabályzatot megfelelően kell alkalmazni a munkaviszonyban álló alkalmazott jogviszony
megszűnése után, illetve a jogviszony létesítésére irányuló előzetes eljárásokra.
A tanulókkal kapcsolatos titoktartási kötelezettség független a munkaviszony fennállásától,
annak megszűnése után határidő nélkül fennmarad.
Az adatkezelési szabályzat a fenntartó jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és
határozatlan időre szól.

4. Alapelvek alapfogalmak
Az intézmény adatkezelési tevékenységéért az intézmény igazgatója egy személyben felelős.
Adatkezelési jogkörének gyakorlásával az intézmény egyes dolgozóit bízza meg munkaköri
leírásukban nevesített módon
A köznevelési intézmény köteles a jogszabályban előírt nyilvántartásokat vezetni, a köznevelés
információs rendszerébe bejelentkezni, valamint az országos statisztikai adatgyűjtési program
keretében előírt adatokat szolgáltatni.
4.1 Adatvédelem
Az adatvédelem szűkebb értelemben a személyes jellegű adatokat védi attól, hogy illetéktelen
személyek megismerjék kiértékeljék vagy megváltoztassák azokat.
4.2 Adatbiztonság
Az adatbiztonság magában foglalja az adatok és a programok műszaki eredetű, hanyagságból
eredő vagy célzatos megváltoztatása ill. törlése ellen foganatosított összes védőintézkedést. Ide
tartozik az illetéktelen hozzáféréssel szembeni biztonság is.

4.3 Az intézményi adatok nyilvántartásának módja
Az intézményben kezelt adatok nyilvántartási módja a következő lehet:


nyomtatott irat,



elektronikus adat.

Az adatbiztonsági rendszabályok érvényesítése érdekében a szükséges intézkedéseket meg kell
tenni mind a manuálisan kezelt, mind a számítógépen tárolt és feldolgozott személyes adatok
biztonsága érdekében. Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles
gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési

intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az
egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni
kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal,
törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
4.4 Személyi irat
Személyi iratnak tekinthető minden – bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz
felhasználásával keletkezett – adathordozó, amely a munkaviszonyban alkalmazott jogviszony
létesítésekor a jogviszony időtartama alatt, megszűnésekor, illetve azt követően keletkezik, és
az alkalmazott személyével összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz.
A személyi iratok körébe az alábbiak tartoznak:


a személyi anyag iratai,



a jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok.

5. A munkaviszonyban alkalmazottak alapnyilvántartása
Az intézmény a munkaviszonyban alkalmazott személy:
a) nevét,
b) születési helyét, idejét,
c) nemét,
d) lakóhelyét, tartózkodási helyét,
e) TAJ számát,
f) adószámát,
g) vallási hovatartozás (egyházi fenntartású intézmény miatt)
h) gyermekeinek születési idejét,
i) végzettségével, szakképzettségével kapcsolatos adatokat,
j) oktatási azonosító számát (amennyiben releváns),
k) pedagógus igazolvány számát tartja nyilván.
Az intézmény az óraadói státuszban foglalkoztatott személy:
a) nevét,
b) születési helyét, idejét,
c) nemét,

d) lakóhelyét, tartózkodási helyét,
e) TAJ számát,
f) adószámát,
g) végzettségével, szakképzettségével kapcsolatos adatokat,
h) oktatási azonosító számát,
i) pedagógus igazolvány számát tartja nyilván.

Az intézmény állományába tartozó alkalmazottak személyi iratainak őrzése és kezelése,
személyi számítógépes nyilvántartó rendszer működtetése a gazdasági ügyintéző feladata.
5.1 A munkaviszonyban alkalmazottak személyi anyagának tartalma


az alkalmazotti alapnyilvántartás adatlapjai,



a pályázat vagy szakmai önéletrajz,



az iskolai végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevél/oklevelek másolata,



a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma, kelte,



iskolarendszeren kívüli képzésben szerzett bizonyítványok, tanúsítványok másolata, a

kinevezés és annak módosítása,


átsorolások,



a vezetői megbízás és annak visszavonása,



az alkalmazotti jogviszonyt megszüntető irat,



a hatályban lévő fegyelmi büntetést kiszabó határozat.

5.2 A pedagógus igazolvány
A pedagógusigazolvány a közoktatás információs rendszerében található adatokat
tartalmazhatja.
6. A tanulók adatainak nyilvántartása
Nyilvántartott adatok:


tanuló neve, születési helye és ideje, állampolgársága, lakóhelyének, tartózkodási

helyének


címe, telefonszáma, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén



való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma,



szülő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma,



a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok,



a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése,



vizsgaadatok,



a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok,



a sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok,



beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló rendellenességére



vonatkozó adatok,



a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok,



a tanuló oktatási azonosító száma,



a többi adat az érintett hozzájárulásával.

A tanulók személyes adatait osztályonként csoportosítva az alább felsorolt nyilvántartásokban
kell őrizni:


összesített tanulói nyilvántartás (Vezetéséért felelős: iskolatitkár),



törzslap (Vezetéséért felelős: igazgatóhelyettes, osztályfőnökök),



bizonyítvány (Vezetéséért felelős: igazgatóhelyettes, osztályfőnökök),



beírási napló (Vezetéséért felelős: iskolatitkár),



osztálynaplók/Mozanapló (Vezetéséért felelős: igazgatóhelyettes, osztályfőnökök).

A tanulóknak a jogszabályokban biztosított kedvezményekre jogosító adatait a számviteli
szabályoknak megfelelő pénzügyi nyilvántartásokhoz csatolva kell nyilvántartani. Ennek
kezeléséért az intézmény gazdasági vezetője a felelős.
7.

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 jogszerűégéért az oktatásért
felelő 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,
b) aki tanulói jogviszonyban áll,
c) akit pedagógus-munkakörben alkalmaznak,
d) akit nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmaznak,
e) akit pedagógiai előadó vagy pedagógiai szakértő munkakörben alkalmaznak,
f) 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 magántanuló-e, tanköteles-e, jogviszonya
szünetelésének kezdetét és befejezésének idejét,
l) jogviszonya keletkezésének, megszűnésének időpontját,
m) nevelési-oktatási intézményének nevét, címét, OM azonosítóját,
n) jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot,
o) nevelésének, oktatásának helyét,
p) tanulmányai várható befejezésének idejét,
q) évfolyamát tartalmazza.
6. A tanulói nyilvántartásból személyes adat – az érintetten kívül – 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 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 megszűnésére vonatkozó bejelentéstől
számított harminc évig lehet kezelni, kivéve, ha ez alatt az idő alatt az érintettet ismét bejelentik
a nyilvántartásba.
7.1 A Mozanapló
A Mozanapló rendszer tartalmazza a tanuló alapadatait és tantárgyi osztályzatait a középiskola
intézményegységében. A rendszerhez szükséges belépési adatokat és jogosultságokat az arra
megbízott személy (rendszergazda) állíthatja be.

8. Az adatok továbbítása
Az adatok a közoktatási törvényben meghatározott célból, a személyes adatok védelmére
vonatkozó célhoz kötöttség megtartásával továbbíthatók:


fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, közigazgatási szerv,

nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat,


sajátos nevelési igényre, a beilleszkedési zavarra, tanulási nehézségre, magatartási

rendellenességre vonatkozó adatok a pedagógiai szakszolgálat intézményeitől a nevelésioktatási intézménynek,


iskolaváltás esetén az új iskolának, a szakmai ellenőrzés végzőjének,



a diákigazolvány − jogszabályban meghatározott − kezelője részére a diákigazolvány

kiállításához szükséges valamennyi adat,


az iskolai felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett iskolához, felsőoktatási

intézménybe történő felvétellel kapcsolatosan az érintett felsőoktatási intézményhez és vissza,


az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek a gyermek, tanuló

egészségügyi állapotának megállapítása céljából,



a

családvédelemmel

ifjúságvédelemmel

foglalkozó

foglalkozó

intézménynek,

szervezetnek,

szervezetnek,

intézménynek

a

gyermek-

gyermek,

és

tanuló

veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából,


a fenntartó felé.

Az intézmény nyilvántartja 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.
9. Titoktartási kötelezettség
A pedagógust, a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat, továbbá azt, aki
közreműködik a tanuló felügyeletében, az hivatásánál fogva harmadik személyekkel 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 független a foglalkoztatási jogviszony fennállásától, és annak
megszűnése után, határidő nélkül fennmarad.
A gyermek, illetve a kiskorú tanuló szülőjével minden, a gyermekével összefüggő adat
közölhető, kivéve, ha az adat közlése súlyosan sértené vagy veszélyeztetné a tanuló érdekét. Az
adat közlése akkor sérti vagy veszélyezteti súlyosan a gyermek, tanuló érdekét, ha olyan
körülményre (magatartásra, mulasztásra, állapotra) vonatkozik, amely a gyermek, tanuló testi,
értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza, és amelynek bekövetkezése
szülői magatartásra, közrehatásra vezethető vissza.
A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestületi értekezleten a nevelőtestület
tagjainak egymásközti, a gyermek, a tanuló fejlődésével, értékelésével, minősítésével
összefüggő megbeszélésre. A titoktartási kötelezettség kiterjed mindazokra, akik részt vettek a
nevelőtestület ülésén.
A titoktartási kötelezettség alól kiskorú esetén a szülő, nagykorú tanuló esetén a tanuló írásban
felmentést adhat.
A közoktatási intézmény a gyermekek, tanulók személyes adatait pedagógiai célból, pedagógiai
célú habilitációs és rehabilitációs feladatok ellátása céljából, gyermek- és ifjúságvédelmi
célból, iskola-egészségügyi célból, az e törvényben meghatározott nyilvántartások céljából, a
célnak megfelelő mértékben, célhoz kötötten kezelhetik.

A közoktatási törvényben meghatározottakon túlmenően a közoktatási intézmény a
gyermekkel, tanulóval kapcsolatban adatokat nem közölhet.
Az intézmény a vallási felekezetre vonatkozó adatokat bizalmasan kezeli.
10. A pályakövetési rendszerbe történő adatszolgáltatás
A szakközépiskola a szakmai vizsga letételéről jelentést küld a pályakövetési rendszer
működtetéséért felelős szerv részére. A jelentés tartalmazza a vizsgázó nevét, tanulói azonosító
számát, a megszerzett szakképesítés megnevezését, a vizsga helyét és időpontját.
Az

adatok

személyazonosításra

alkalmatlan

módon

feldolgozhatók,

iskolánként

csoportosíthatók, nyilvánosságra hozhatók. Az adatok a megküldéstől számított öt évig
tárolhatók.
11. A diákigazolvány

Az intézmény a tanuló részére − kérelemre − diákigazolványt ad ki.
A diákigazolványt a közoktatási információs iroda készítteti el, és az iskola útján küldi meg a
jogosult részére. A diákigazolványt a jogszabályban meghatározottak szerint kell igényelni. Az
elkészítéshez szükséges adatok a diákigazolvány elkészítőjéhez továbbíthatók.
A diákigazolvány elkészítője az adatokat kezelheti, az igazolvány érvényességének
megszűnését követő öt évig. Az adatkezelés a közoktatási információs irodával folytatott
adategyeztetés mellett kizárólag a diákigazolvány elkészítését, az adattárolást foglalja
magában. A diákigazolvány kezelését a vonatkozó jogszabály határozza meg.
12.Záró rendelkezések
Az Adatkezelési szabályzatot jogszabályváltozás, az intézmény vagy a fenntartó adataiban
bekövetkezett változás esetén módosítani kell. Az intézmény adatkezelési szabályzatának a
jogszabályi előírásokhoz igazodó mindenkori módosításáért az igazgató a felelős.
A szabályzat módosításával kapcsolatos eljárásban az elfogadásra vonatkozó szabályok
alkalmazandók.

