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ADAT VÉ D E LM I TÁ J É KOZ TATÁS (J E LE NTKEZÉS H EZ - B E I R ATKOZÁS H OZ)
Az Európai Parlament és a Tanács 2016/279 Rendelete (továbbiakban GDPRR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.) alapján alulírott Dömötör Krisztina, mint az Eck Imre
Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője tájékoztatom, hogy a (7633 Pécs, Endresz György u.2/b. iskola.eckami@gmail.com,
tel.: 0670/428-5722; adatvédelmi tisztviselő: Szabóné Schrämpf Mária - iskola.eckami@gmail.com, mint adatkezelő
.............................................................. (tanuló neve) nevű gyermeke vonatkozásában a gyermek köznevelési intézménybe történő jelentkezése folytán a köznevelési feladat ellátása, a felvételről szóló jelentkezési-beiratkozási lap, valamint a KIR és a Művészeti Iskola
tanuló nyilvántartás rendszerében történő nyilvántartása céljából.
Az Oktatási Hivatal kezeli a Közoktatás Információs Rendszerében nyilvántartott, a Nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. tv. 41. § (5) bekezdésében foglaltak alapján, az intézmény tanulói, illetőleg az intézménybe felvételüket, átvételüket kérő tanulók esetében az alábbi adatokat: tanuló nevét, nemét, születési helyét és idejét, társadalombiztosítási azonosító jelét, oktatási azonosító számát, anyja nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, állampolgárságát, sajátos nevelési igénye,
bei lleszkedési, tanulási és magatartási nehézsége tényét, jogviszonyával kapcsolatban azt, hogy magántanuló-e, tanköteles-e, jogviszonya szünetelésének kezdetét és befejezésének idejét, jogviszonya keletkezésének, megszűnésének jogcímét
és idejét, nevelési-oktatási intézményének nevét, címét, OM azonosítóját, jogviszonyát megalapozó nevelésének, oktatásának helyét, tanulmányai várható befejezésének idejét, évfolyamát.
Az intézmény kezeli a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos alábbi adatokat:
Az intézmény a köznevelési törvény 41. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján a tanuló alábbi adatait tartja nyilván:
a 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, szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma, a
gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok, a tanuló tanulói jogviszonyával kapcsolatos adatok, felvételivel kapcsolatos adatok, a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul, jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos
adatok,) a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó
adatok, a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok, a gyermek, tanuló oktatási azonosító száma.
A tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok: a magántanulói jogállással kapcsolatos adatok, a tanuló magatartásának,
szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése, vizsgaadatok, a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos
adatok, évfolyamismétlésre vonatkozó adatok, a tanulói jogviszony megszűnésének időpontja és oka.
20/2012. (VIII. 31. EMMI rendelet 23. § (1) alapján: Az alapfokú művészeti iskolába külön jelentkezési lap benyújtásával
kell jelentkezni.
A jelentkezési lap a következő adatokat tartalmazza: tanuló neve, születési hely, idő, tanuló oktatási azonosítószáma, anyja
leánykori neve, apa/gondviselő neve, közismereti iskolája, e-mail cím, telefonszám, választott tanszak/főtárgy, szülői
nyilatkozat a térítési –, és tandíjas képzés igénybevételéről, nyilatkozat a fénykép, mozgókép médiában való felhasználásáról.
Az Nkt. 41. § (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az intézmény nyilvántartja azokat az adatokat, amelyek a
jogszabályokban biztosított kedvezményekre való igényjogosultság (ingyenesség – Nkt 16§ (3), halmozottan hátrányos
helyzetű, a hátrányos helyzetű tanuló, a testi, érzékszervi (látási, hallási), középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos) elbírálásához és igazolásához szükségesek. E célból azok az adatok kezelhetők, amelyekből megállapítható a jogosult személye
és a kedvezményre való jogosultsága.
Továbbá kezeli az alábbi önkéntes, konkrét, írásbeli hozzájárulása alapján az adat rögzítéstől a tanulói jogviszony létrejöttét követő végleges adatfelvételig, illetve a felvételi kérelem elutasításától számított 10 évig a gyermek OM azonosítóját,
nemét, születési országát, születési helyét, idejét, anyja nevét, anyanyelvét, állampolgárságát, tartózkodási helyét, lakóhelye iskolai körzetbe esésének tényét, óvodai azonosítóját, a gyermek feletti szülői felügyeletre vonatkozó adatokat, törvényes képviselője nevét a rokonsági fok megjelölésével, törvényes képviselője elérhetőségét, e-mail címét, telefonszámát,
lakóhelyét, a gyermek szülője és testvére tartós betegségre vagy fogyatékosságra vonatkozó adatokat, testvére jelen
intézménnyel fennálló tanulói jogviszonyának tényét.
Tájékoztatom, hogy a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében hozzájárulását visszavonhatja, mely azonban nem érinti a
visszavonás előtti adatkezelés, adattovábbítás jogszerűségét. Tájékoztatom, hogy mind a jogszabály, mind a hozzájárulás alapján
kezelt adatai vonatkozásában hozzáférést, helyesbítést, törlést, a kezelés korlátozását kérheti, illetve tiltakozhat a GDPR rendeletben, valamint az Infotv.-ben meghatározott esetekben. Tájékoztatom, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban a Nemzeti Adatvédelem
és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat panasszal.
Tájékoztatom, hogy amennyiben a fenti adatokat nem bocsátja rendelkezésre, illetve hozzájárulását nem adja meg úgy az
adatkezelő a köznevelési feladatait ellátni nem tudja és a felvételi eljárás akadályba ütközik.

A LAP TÚLOLDALÁN TALÁLHATÓ A HOZZÁJÁRULÁS.
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H OZZÁ JÁRU L ÁS
Alulírott .............................................................. (szülő neve nyomtatott betűkkel) hozzájárulok ahhoz, hogy a szülői felügyeletem alatt
álló kiskorú gyermekem .............................................................. (gyermek neve nyomtatott betűkkel) vonatkozásában az alábbi személyes
adatokat a köznevelési feladat ellátása, a felvételről szóló a jelentkezési-beiratkozási lap, valamint a KIR és a Művészeti Iskola tanulói
nyilvántartó rendszerében történő nyilvántartása céljából a köznevelési intézmény kezelje. Hozzájárulásomat a gyermek felvétele
esetén a tanulói jogviszony létrejöttét követő végleges adatfelvételig, a felvételi kérelem elutasítása esetén a kérelem elutasításától
számított 10 évig adom meg. Kijelentem, hogy jelen tájékoztatás és nyilatkozat egy példányát átvettem.

ADATO K
név, születési név, neme, születési országa, születési hely, idő, anyja neve, anyanyelve, állampolgársága,
gyermek OM azonosítója,
lakcím, tartózkodási helye, lakóhelye, óvodai azonosítója,
a gyermek feletti szülők felügyeletre vonatkozó adatok, törvényes képviselője neve a rokonsági fok megjelölésével, törvényes képviselője elérhetősége, e-mail címe, telefonszáma, lakóhelye,
a gyermek szülője és testvére tartós betegségére vagy fogyatékosságára vonatkozó adatok,
testvére jelen intézménnyel fennálló tanulói jogviszonyának ténye, nyilatkozatában foglalt adatok

Amennyiben esetünkben fennáll az alábbi helyzet: HOZZÁJÁRULOK, hogy a Nkt. 41. § (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján az intézmény nyilvántartja azokat az adatokat, amelyek a jogszabályokban biztosított kedvezményekre való igényjogosultság (ingyenesség- Nkt 16§ (3), halmozottan hátrányos helyzetű, a hátrányos helyzetű tanuló, a testi, érzékszervi (látási, hallási),
középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos) elbírálásához és igazolásához szükségesek, amelyekből megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre való jogosultsága.

szülő aláírása
(nagykorú tanuló esetén, nagykorú aláírása)

Készült két eredeti példányban.

