
Sorszám Adatkezelés megnevezése Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Érintettek kategóriái Személyes adatok kategóriái

Személyes adatok 

különleges 

kategóriái

Adatok forrása
A személyes adat szolgáltatását érintő 

kötelezettség fennállása
Címzettek

Adatfeldolgozó neve, 

képviselője

Harmadik országba, 

nemzetközi szervezet 

számára történő 

továbbítás

Tárolás időtartama, 

törlési határidő

Adatbiztonsági 

intézkedések általános 

leírása

1
Egyéni vállakozói számla 

könyvelés 

Megrendelt szolgáltatások, eszközök számláinak 

rendezése

Szerződés teljesítéséhez szükséges 

adatkezelés( GDPR 6.cikk(1) bekezdés 

b)pont)

egyéni vállalkozók
az érintett neve, lakcíme, 

bankszámlaszáma, adószáma

különleges adatok 

kezelése nem 

történik

személyes adatokat 

az egyéni vállalkozó 

adja meg

nem releváns
Szolgáltatást igénybevevő 

oktatási intézmény
nem releváns

adattovábbítás nem 

történik

a mindenkor 

hatályos iratkezelési 

szabályok szerint

az Egri Tankerületi 

Központ 34/2017. (VIII. 

31.)  szabályzatának V. 

fejezete alapján

2 Utalási feladatok ellátása
Bérutalás,számla kifizetés,bevételi számlák 

feldolgozása

Jogi kötelezettség teljesítéséhez 

szükséges adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés c) pont) Szerződés 

teljesítéséhez szükséges adatkezelés( 

GDPR 6.cikk(1) bekezdés b)pont)

egyéni vállalkozók,Egri 

Tankerület alkalmazottjai

az érintett neve, lakcíme, 

bankszámlaszáma

különleges adatok 

kezelése nem 

történik

személyes adatokat a 

HR osztály adja meg
nem releváns Magyar Államkincstár nem releváns

adattovábbítás nem 

történik

a mindenkor 

hatályos iratkezelési 

szabályok szerint

az Egri Tankerületi 

Központ 34/2017. (VIII. 

31.)  szabályzatának V. 

fejezete alapján

3 Bérkönyvelés
A HR számfejtett bérek pénzügyi illetve számviteli 

rendezése

Jogi kötelezettség teljesítéséhez 

szükséges adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés c) pont)

Egri Tankerület 

alkalmazottjai, megbízásos 

munkavállalók

az érintett neve, lakcíme, 

bankszámlaszáma

különleges adatok 

kezelése nem 

történik

a személyes adatokat 

a Magyar Állam 

kincstár adja meg

nem releváns adattovábbítás nem történik nem releváns
adattovábbítás nem 

történik

a mindenkor 

hatályos iratkezelési 

szabályok szerint

az Egri Tankerületi 

Központ 34/2017. (VIII. 

31.)  szabályzatának V. 

fejezete alapján

4 Szerződés kezelés 
Terembérlés létesítés,megbízási szolgáltatás 

megkötése számlázhatóság céljából

Szerződés teljesítéséhez szükséges 

adatkezelés( GDPR 6.cikk(1) bekezdés 

b)pont)

magánszemélyek , egyéni 

vállalkozók

az érintett neve, lakcíme, 

adószáma, bankszámlaszáma, 

Szül. hely, idő, anyja neve, TAJ 

szám

különleges adatok 

kezelése nem 

történik

a személyes adatokat 

a szerződő fél adja 

meg

nem releváns

A szerződésben szereplő 

szolgáltatás helyszíne (oktatási 

intézmény)

nem releváns
adattovábbítás nem 

történik

a mindenkor 

hatályos iratkezelési 

szabályok szerint

az Egri Tankerületi 

Központ 34/2017. (VIII. 

31.)  szabályzatának V. 

fejezete alapján

5

Szakszervezeti tagdíj, 

önkéntes nyugdíjpénztári 

adatszolgáltatás

adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése a 

szervezeteknek

Jogi kötelezettség teljesítéséhez 

szükséges adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés c) pont)

Egri Tankerületi Központ 

alkalmazottjai

az érintett neve, lakcíme, tagdíj 

összege, törzsszám, adószám

különleges adatok 

kezelése nem 

történik

a személyes adatokat 

a Magyar Állam 

kincstár adja meg

nem releváns

Pedagógusok Demokratikus 

Szakszervezete(PDSZ), 

Peadagógusok Szakszervezete, 

Művészeti Szakszervezetek 

Szövetsége, önkéntes 

nyugdíjpénztárok

nem releváns
adattovábbítás nem 

történik

a mindenkor 

hatályos iratkezelési 

szabályok szerint

az Egri Tankerületi 

Központ 34/2017. (VIII. 

31.)  szabályzatának V. 

fejezete alapján

6 Számlázás Bevételi számlák kiállítása

Jogi kötelezettség teljesítéséhez 

szükséges adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés c) pont) Szerződés 

teljesítéséhez szükséges adatkezelés( 

GDPR 6.cikk(1) bekezdés b)pont)

Az Egri Tankerületi Központ 

befizető partnerei

az érintett neve, lakcíme, 

adószáma, bankszámlaszáma, 

Szül. hely, idő, anyja neve

különleges adatok 

kezelése nem 

történik

a személyes adatokat 

a szerződő fél adja 

meg

nem releváns NAV online számlázás nem releváns
adattovábbítás nem 

történik

a mindenkor 

hatályos iratkezelési 

szabályok szerint

az Egri Tankerületi 

Központ 34/2017. (VIII. 

31.)  szabályzatának V. 

fejezete alapján

7

Beszerzési eljárások, 

szerződéskötések 

lebonyolítása

Az Egri Tankerületi Központ részére áruk, 

szolgáltatások beszerzése, valamint építési 

beruházásainak kivitelezése

Közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány 

gyakorlása keretében végzett adatkezelés 

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont) 2015. 

évi CXLIII. törvény

a közbeszerzésekről 

Az Egri Tankerületi Központ 14/2017. (VI. 

15.) számú beszerzési szabályzata 

kormánytisztviselő, 

szerződő felek

Kormánytisztviselő esetén: név, 

telefonszám, szerződő felek 

esetén: név, lakcím, telefonszám, 

adószám, cégnyilvántartásból 

származó adatok, alakalmasság 

megállapításához szükséges 

személyes adatok

különleges adatok 

kezelése nem 

történik

kormánytisztviselő 

adja meg, 

szerződéskötő másik 

fél adja meg, 

cégnyilvántartás 

adatai

a személyes adatok megadása szükséges a 

szerződés létesítéséhez és fenntartásához.
adattovábbítás nem történik nem releváns

adattovábbítás nem 

történik

a mindenkor 

hatályos iratkezelési 

szabályok szerint

az Egri Tankerületi 

Központ 34/2017. (VIII. 

31.)  szabályzatának V. 

fejezete alapján
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Köznevelési Információs 

Rendszer kezelése, tanulói 

balesetbejelentés

Az Egri Tankerületi Központ által fenntartott 

intézmények tanulóit ért balesetek jelentése

Jogi kötelezettség teljesítéséhez 

szükséges adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés c) pont 20/2012 (VIII.31) EMMI 

rendelet 169. §

A balesetet szenvedett 

tanulók

név, lakcím, anyja neve, születési 

dátum, TAJ szám, oktatási 

azonosító, baleset körülményeivel 

kapcsolatos adatok,

baleset 

körülményeivel 

kapcsolatban 

releváns 

egészségügyi adatok

intézmény adja meg nem releváns

KIR rendszerbe történik az 

adatovábbítás, fenntartó 

Oktatási Hivatal.

nem releváns
adattovábbítás nem 

történik

a mindenkor 

hatályos iratkezelési 

szabályok szerint

az Egri Tankerületi 

Központ 34/2017. (VIII. 

31.)  szabályzatának V. 

fejezete alapján
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Biztosítási szerződések 

hatálya alá tartozó 

káreseményekkel, 

balesetekkel kapcsolatos 

biztosítási ügyintézés

Az Egri Tankerületi Központ felelősség és 

vagyonbiztosítási, valamint személy biztosítási 

szerződései

Jogos érdek érvényesítése (GDPR 6. cikk 

(1) bekezdés f) pont), illetve az érintett 

vagy egy másik természetes személy 

létfontosságú érdeke (GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés d) pont)

Az Egri Tankerületi Központ 

fenntartásában lévő 

intézmények tanulói, 

munkavállalói, és a 

biztosítási eseményben 

érintett egyéb személyek

természetes személyazonosító 

adatok, illetve a biztosítási 

szerződés jellegétől függő egyéb 

személyes adatok

a biztosítási 

esemény jellegétől 

függően esetlegesen 

egészségügyi adatok

a személyes adatokat 

az érintettek adják 

meg

A személyes adadtok megadása szükséges 

a kárügyintézéshez.

Adattovábbítás a biztosító 

társaságok részére történik
nem releváns

adattovábbítás nem 

történik

a mindenkor 

hatályos iratkezelési 

szabályok szerint

az Egri Tankerületi 

Központ 34/2017. (VIII. 

31.)  szabályzatának V. 

fejezete alapján
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Projektmenedzsmentben 

résztvevő személyek  

kiválasztása

Projektmenedzsment létrehozása
Hozzájáruláson alapuló adatkezelés 

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

projektmenedzsmentben 

betöltött pozíciókra pályázó 

személyek

név, lakcím, telefonszám,e -mail,  

születési dátum, állampolgárság, 

arckép és  végzettséggel és 

szakmai tapasztalatokkal 

kapcsolatos adatok

különleges adatok 

kezelése nem 

történik

érintett
a személyes adatok megadása nélkül a 

pályázat nem érvényes

 a támogatást kezelő  

Közreműködő Szervezet
nem releváns

adattovábbítás nem 

történik

a mindenkor 

hatályos iratkezelési 

szabályok és a 

projekt 

dokumentum 

tárolási 

kötelezettség 

szerint

az Egri Tankerületi 

Központ 34/2017. (VIII. 

31.)  szabályzatának V. 

fejezete alapján
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Projektmenedzsment 

működtetése során 

végzett adatkezelés

Projektmenedzsment működtetése

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés 

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), 

szerződés teljesítéséhez szükséges 

adatkezelés( GDPR 6.cikk(1) bekezdés 

b)pont)

  a projektmenedzsment 

tagjai

név, lakcím, telefonszám,e -mail,  

születési dátum, állampolgárság, 

arckép,  végzettséggel és szakmai 

tapasztalatokkal kapcsolatos 

adatok,  születési hely, anyja neve, 

adóazonosító jel, TAJ szám, 

bankszámlaszám

különleges adatok 

kezelése nem 

történik

érintett

jogviszony fenntartásához szükséges, 

változást követően értesíteni kell az 

adatkezelőt a megváltozott személyes 

adatokról

 a támogatást kezelő  

Közreműködő Szervezet
nem releváns

adattovábbítás nem 

történik

a mindenkor 

hatályos iratkezelési 

szabályok és a 

projekt 

dokumentum 

tárolási 

kötelezettség 

szerint

az Egri Tankerületi 

Központ 34/2017. (VIII. 

31.)  szabályzatának V. 

fejezete alapján

EGRI TANKERÜLETI KÖZPONT 

ADATKEZELŐI NYILVÁNTARTÁSA

Az Adatkezelő megnevezése:  Egri Tankerületi Központ

Székhelye:  3300 Eger, Bem tábornok u. 3.

Telefon:  36/795-230

E-mail:  eger@kk.gov.hu

Honlap:  http://kk.gov.hu/eger

Az adatkezelő képviselője:  Ballagó Zoltán tankerületi igazgató

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője:  dr. Tóth Gábor

Telefon:  36/795-204

E-mail: gabor.toth2@kk.gov.hu

Levelezési cím: 3300 Eger, Bem tábornok u. 3.
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Szakmai megvalósítók 

alkalmazása során végzett 

adatkezelés

Projekt megvalósítás

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés 

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), 

szerződés teljesítéséhez szükséges 

adatkezelés( GDPR 6.cikk(1) bekezdés 

b)pont)

szakmai megvalósításban 

közreműködő személyek

név, lakcím, telefonszám,e -mail,  

születési dátum,  születési hely, 

anyja neve,adóazonosító jel, TAJ 

szám, bankszámlaszám

különleges adatok 

kezelése nem 

történik

érintett

jogviszony fenntartásához szükséges, 

változást követően értesíteni kell az 

adatkezelőt a megváltozott személyes 

adatokról

 a támogatást kezelő  

Közreműködő Szervezet
nem releváns

adattovábbítás nem 

történik

a mindenkor 

hatályos iratkezelési 

szabályok és a 

projekt 

dokumentum 

tárolási 

kötelezettség 

szerint

az Egri Tankerületi 

Központ 34/2017. (VIII. 

31.)  szabályzatának V. 

fejezete alapján
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Projekt előrehaladásának 

dokumentálásához 

szükséges adatkezelés

Projekt megvalósítás
Hozzájáruláson alapuló adatkezelés 

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

a projektben résztvevő 

személyek

név, lakcím, telefonszám,e -mail,  

születési dátum,  születési hely, 

anyja neve,illteve képmás - és 

hangfelvétel

a projekt jellegétől 

függően 

szakvélemény 

alapján 

egyésségügyi adatok

érintett, vagy az 

érintett törvényes 

képviselője, az orvosi 

szakvélemény 

esetében az 

intézmény

nem kötelező
 a támogatást kezelő  

Közreműködő Szervezet
nem releváns

adattovábbítás nem 

történik

a mindenkor 

hatályos iratkezelési 

szabályok és a 

projekt 

dokumentum 

tárolási 

kötelezettség 

szerint

az Egri Tankerületi 

Központ 34/2017. (VIII. 

31.)  szabályzatának V. 

fejezete alapján
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a Közreműködő 

Szervezettel kötött 

adatfeldolgozói szerződés 

alapján végzett 

adatkezelés

Adatfeldolgozói szerződés teljesítése

Jogi kötelezettség teljesítéséhez 

szükséges adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés c) pont

a projektben résztvevő 

személyek

a Közreműködő Szervezet által 

megküldött nyilatkozatok szerinti 

személyes adatok

egészségügyi adatok

érintett, vagy az 

érintett törvényes 

képviselője

Nem kötelező
 a támogatást kezelő  

Közreműködő Szervezet
nem releváns

adattovábbítás nem 

történik

a mindenkor 

hatályos iratkezelési 

szabályok és a 

projekt 

dokumentum 

tárolási 

kötelezettség 

szerint

az Egri Tankerületi 

Központ 34/2017. (VIII. 

31.)  szabályzatának V. 

fejezete alapján
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Új kormányisztviselő 

felvétele során végzett 

adatkezelés

A kormányzati szolgálati jogviszonnyal összefüggő 

munkáltatói intézkedések és jognyilatkozatok 

előkészítésének és meghozatalának biztosítása, 

valamint  a kormányzati szolgálati jogviszonnyal 

összefüggő jogok gyakorlásának és kötelezettségek 

teljesítésének biztosítása.

,

Közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány 

gyakorlása keretében végzett adatkezelés 

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

2018. évi CXXV. törvény 3. sz. melléklete

kormánytisztviselő, 

kormánytisztviselő eltartott 

gyermeke/i

A Kit. 174. § (3) bekezdés alapján 

a közszolgálati személyügyi 

nyilvántartásban a 

kormánytisztviselő 3. 

mellékletben meghatározott 

személyes adatait kell kezelni

a jogviszony 

létesítéséhez és 

fenntartásához 

szükséges  

egészségügyi, 

bűnügyi, vallási 

hovatartozásról 

szóló adatok

a személyes adatokat 

a kormánytisztviselő 

adja meg

a személyes adatok megadása a 

kormányzati szolgálati jogviszony 

létesítéséhez és fenntartásához szükséges. 

A személyes adatokaban bekövetkezett 

változásokat 8 napon belül jelezni kell az 

adatokat kezelő szervezeti egység felé.

Magyar Államkincstár nem releváns
adattovábbítás nem 

történik

a mindenkori 

hatályos iratkezelési 

szabályok szerint

az Egri Tankerületi 

Központ 34/2017. (VIII. 

31.)  szabályzatának V. 

fejezete alapján
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Közszolgálati 

alapnyilvántartás vezetése 

és a személyi anyagok 

kezelése során végzett 

adatkezelés

A közszolgálati jogviszony fenntartásával összefüggő 

feladatok ellátása, statisztikai adatszolgáltatások 

teljesítése

Közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány 

gyakorlása keretében végzett adatkezelés 

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

2018. évi CXXV. törvény 3. sz. melléklete

Kormánytisztviselő, 

kormánytisztviselő eltartott 

gyermeke/i

A Kit. 174. § (3) bekezdés alapján 

a közszolgálati személyügyi 

nyilvántartásban a 

kormánytisztviselő 3. 

mellékletben meghatározott 

személyes adatait kell kezelni

A jogviszony 

létesítéséhez és 

fenntartásához 

szükséges  

egészségügyi, 

bűnügyi, vallási 

hovatartozásról 

szóló adatok

A személyes 

adatokat a 

kormánytisztviselő 

adja meg.

A személyes adatok megadása a 

kormányzati szolgálati jogviszony 

létesítéséhez és fenntartásához szükséges. 

A személyes adatokaban bekövetkezett 

változásokat 8 napon belül jelezni kell az 

adatokat kezelő szervezeti egység felé.

Magyar Államkincstár nem releváns
adattovábbítás nem 

történik

A mindenkori 

hatályos iratkezelési 

szabályok szerint

az Egri Tankerületi 

Központ 34/2017. (VIII. 

31.)  szabályzatának V. 

fejezete alapján
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Kormánytisztviselők 

képzésével, 

továbbképzésével 

kapcsolatos feladatok 

ellátása során végzett 

adatkezelés

A közigazgatási alap/szakvizsgára, valamint a 

közszolgálati továbbképzésekre történő jelentkezés 

elősegítése, a teljesítések nyomon követése

Közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány 

gyakorlása keretében végzett adatkezelés 

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

273/2012. Korm.r.

Kormánytisztviselő 

Az érintett természetes 

személyazonosító adatai, a 

közigazgatási 

alapvizsga/szakvizsga, valamint a 

közszolgálati továbbképzés 

teljesítésével összefüggő adatok 

(képzés megnevezése, időtartama, 

elért eredmény)

különleges adatok 

kezelése nem 

történik

A személyes 

adatokat az Egri 

Tankerületi Központ 

a közszolgálati 

alapnyilvántartásból 

veszi át

Nem releváns

Heves Megyei Kormányhivatal 

részére a Probono rendszeren 

keresztül

nem releváns
adattovábbítás nem 

történik

A mindenkori 

hatályos iratkezelési 

szabályok szerint

az Egri Tankerületi 

Központ 34/2017. (VIII. 

31.)  szabályzatának V. 

fejezete alapján

18

Egészségügyi alkalmassági 

vizsgálatokkal kapcsolatos 

adatkezelés

A kormánytisztviselői, közalkalmazotti jogviszony, 

munkaviszony, közfoglalkoztatási viszony létesítése, 

fenntartása, a munkakör betöltése

Közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány 

gyakorlása keretében végzett adatkezelés 

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

2012. évi I. tv.

Kormánytisztviselő, 

közalkalmazott, alkalmazott, 

közfoglalkoztatott

A munkaköri alkalmasság ténye és 

az ehhez szükséges feltételek

Az alkalmzásban 

állók egészségi 

állapotára utaló 

adatok

A személyes 

adatokat az 

alkamazott valamint 

a vizsgálatot végző 

orvos adja meg.

A személyes adatok megadása a 

kormányzati szolgálati jogviszony, 

közalkalmazotti jogviszony, 

munkaviszony, közfoglalkoztatási viszony 

létesítéséhez és fenntartásához szükséges.

A vizsgálat eredményét a 

vizsgált alkalmazott, illetve a 

vizsgálatot végző szakember 

ismerheti meg. A munkáltató 

csak azt az információt 

kaphatja meg, hogy a vizsgált 

személy a munkára 

alkalmas/nem alkalmas.

nem releváns
adattovábbítás nem 

történik

A mindenkori 

hatályos iratkezelési 

szabályok szerint

az Egri Tankerületi 

Központ 34/2017. (VIII. 

31.)  szabályzatának V. 

fejezete alapján

19

Felvételre jelentkező 

kormánytisztviselők 

adatainak - pályázatok, 

önéletrajzok - kezelése

Jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztott 

személy kinevezésének elkészítése. Az érintett 

tájékoztatása arról, ha a munkáltató nem őt 

választotta a meghirdetett álláshely betöltésére. Ez 

utóbbi esetben a pályázó anyagát vissza kell küldeni 

részére, adatait meg kell semmisíteni. 

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés 

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Az Egri Tankerületi Központ 

munkáltatói jogok 

gyakorlására jogosult 

vezetője, személyügyi 

feladatokat ellátó 

kormánytisztviselői

a természetes személy neve,

születési helye, ideje,

anyja neve, lakcíme, 

telefonszáma, e-mail címe, 

képesítési adatai, fényképe, előző 

munkaviszonyaival kapcsolatos 

adatok, valamint egyéb, 

önéletrajzban megadott adatok

A jogviszony 

létesítéséhez 

szükséges  

egészségügyi, 

bűnügyi, vallási 

hovatartozásról 

szóló adatok

A személyes 

adatokat a pályázó 

adja meg

Az érvényes pályázat benyújtásának 

feltétele a személyes adatok megadása
adattovábbítás nem történik nem releváns

adattovábbítás nem 

történik

A mindenkori 

hatályos iratkezelési 

szabályok szerint

az Egri Tankerületi 

Központ 34/2017. (VIII. 

31.)  szabályzatának V. 

fejezete alapján

20 Teljesítményértékelés Munkateljesítmény értékelése

Közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány 

gyakorlása keretében végzett adatkezelés 

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

2018. évi CXXV. Tv.

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont

Egri Tankerületi Központ 

kormánytisztviselői

a természetes személy neve,

születési helye, ideje,

anyja neve

különleges adatok 

kezelése nem 

történik

A személyes 

adatokat az Egri 

Tankerületi Központ 

a közszolgálati 

alapnyilvántartásból 

veszi át

Nem releváns adattovábbítás nem történik nem releváns
adattovábbítás nem 

történik

A mindenkori 

hatályos iratkezelési 

szabályok szerint

az Egri Tankerületi 

Központ 34/2017. (VIII. 

31.)  szabályzatának V. 

fejezete alapján

21
Cafetéria juttatás miatti 

adatkezelés
Munkáltatói kötelezettség teljesítése

Jogi kötelezettség teljesítéséhez 

szükséges adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés c) pont

Egri Tankerületi Központ 

kormánytisztviselői

 a természetes személy neve,

 születési helye, ideje,

anyja neve,

lakcíme,

adóazonosító jele,

társadalombiztosítási azonosítási 

jele

különleges adatok 

kezelése nem 

történik

A személyes 

adatokat a 

kormánytisztviselő 

adja meg

Nem releváns Magyar Államkincstár nem releváns
adattovábbítás nem 

történik

A mindenkori 

hatályos iratkezelési 

szabályok szerint

az Egri Tankerületi 

Központ 34/2017. (VIII. 

31.)  szabályzatának V. 

fejezete alapján

22
Illetmény kifizetéssel 

kapcsolatos feladatok
Munkáltatói kötelezettség teljesítése

Jogi kötelezettség teljesítéséhez 

szükséges adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés c) pont

Egri Tankerületi Központ 

kormánytisztviselői

 a természetes személy neve,

 születési helye, ideje,

anyja neve,

lakcíme,

adóazonosító jele,

társadalombiztosítási azonosítási 

jele

különleges adatok 

kezelése nem 

történik

A személyes 

adatokat az Egri 

Tankerületi Központ 

a közszolgálati 

alapnyilvántartásból 

veszi át

Nem releváns Magyar Államkincstár nem releváns
adattovábbítás nem 

történik

A mindenkori 

hatályos iratkezelési 

szabályok szerint

az Egri Tankerületi 

Központ 34/2017. (VIII. 

31.)  szabályzatának V. 

fejezete alapján



23

Magasabb vezetői, 

vezetői, közalkalmazotti 

pályázati eljárás 

lebonyolítása 

Intézményvezetői, vezetői, közalkalmazotti 

megbízások, kinevezések előkészítése

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés 

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Az Egri Tankerületi Központ 

és szervezeti egysége 

munkáltatói jogok 

gyakorlására jogosult 

vezetője, személyügyi 

feladatokat ellátó 

kormánytisztviselői

a természetes személy neve, 

születési helye, ideje,

anyja neve,

lakcíme,

telefonszáma

 e-mail címe,

képesítési adatai,

fényképe,

pályázati anyaga,

önéletrajza,

végzettségei másolati példányai

A jogviszony 

létesítéséhez 

szükséges  

egészségügyi, 

bűnügyi, vallási 

hovatartozásról 

szóló adatok

A személyes 

adatokat a pályázó 

adja meg

Pályázati kiírás szerint adattovábbítás nem történik nem releváns
adattovábbítás nem 

történik

A mindenkori 

hatályos iratkezelési 

szabályok szerint

az Egri Tankerületi 

Központ 34/2017. (VIII. 

31.)  szabályzatának V. 

fejezete alapján

24

Közalkalmazotti 

jogviszony, munkaviszony, 

közfoglalkoztatási 

jogviszony  létesítés, 

módosítás és 

megszüntetés 

Alkalmazásban álló munkatársak adatainak kezelése

Közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány 

gyakorlása keretében végzett adatkezelés 

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

2011. évi CXC. törvény.; 1992. évi XXXIII. 

törvény.; 326/2013. Korm.r.;

Közalkalmazottak, 

munkaviszonyban lévők, 

közfoglalkoztatottak

1992. évi XXXIII. törvény. 5. számú 

melléklete szerint

A jogviszony 

létesítéséhez és 

fenntartásához 

szükséges  

egészségügyi, 

bűnügyi, vallási 

hovatartozásról 

szóló adatok

A személyes 

adatokat az 

alkalmazott adja meg

A személyes adatok megadása a 

közalkalmazotti jogviszony, 

munkaviszony, közfoglalkoztatási viszony 

létesítéséhez és fenntartásához szükséges. 

A személyes adatokaban bekövetkezett 

változásokat 8 napon belül jelezni kell az 

adatokat kezelő szervezeti egység felé.

Magyar Államkincstár nem releváns
adattovábbítás nem 

történik

A mindenkori 

hatályos iratkezelési 

szabályok szerint

az Egri Tankerületi 

Központ 34/2017. (VIII. 

31.)  szabályzatának V. 

fejezete alapján

25

Nyugdíjas 

továbbfoglalkoztatás 

(kérelem és mellékletei) 

dokumentumcsomag 

kezelése

Alkalmazás engedélyezésének előkészítése

Közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány 

gyakorlása keretében végzett adatkezelés 

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

Továbbfoglalkoztatást 

vállaló

1993. évi XXXIII. törvény. 5. számú 

melléklete szerint

A jogviszony 

létesítéséhez és 

fenntartásához 

szükséges  

egészségügyi, 

bűnügyi, vallási 

hovatartozásról 

szóló adatok

A személyes 

adatokat az 

alkalmazott adja meg

A személyes adatok megadása a 

közalkalmazotti jogviszony, óraadói 

alkalmazás  létesítéséhez és 

fenntartásához szükséges. A személyes 

adatokaban bekövetkezett változásokat 8 

napon belül jelezni kell az adatokat kezelő 

szervezeti egység felé.

Mgyarország Kormánya; 

Klebelsberg Központ
nem releváns

adattovábbítás nem 

történik

A mindenkori 

hatályos iratkezelési 

szabályok szerint

az Egri Tankerületi 

Központ 34/2017. (VIII. 

31.)  szabályzatának V. 

fejezete alapján

26

Megbízási szerződések 

készítése (óraadói; 

szolgáltatás biztosítás)

Megbízáshoz szükséges dokumentumok elkészítése

Szerződés teljesítéséhez szükséges 

adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) 

pont)

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

Óraadó, egyéb megbízást 

vállaló magánszemélyek

a természetes személy neve,

születési helye, ideje,

anyja neve,

lakcíme,

adóazonosító jele,

társadalombiztosítási azonosító 

jele;

vállalkozói igazolvány száma

különleges adatok 

kezelése nem 

történik

A személyes 

adatokat az érintett 

adja meg

A személyes adatok megadása a megbízás  

létesítéséhez és fenntartásához szükséges. 

A személyes adatokaban bekövetkezett 

változásokat 8 napon belül jelezni kell az 

adatokat kezelő szervezeti egység felé.

Magyar Államkincstár nem releváns
adattovábbítás nem 

történik

A mindenkori 

hatályos iratkezelési 

szabályok szerint

az Egri Tankerületi 

Központ 34/2017. (VIII. 

31.)  szabályzatának V. 

fejezete alapján

27

Nem 

kormánytisztviselőket 

illető kifizetésekkel 

kapcsolatos feladatok ( 

illetmény; illetményelőleg; 

óraadói díj; humán 

szolgáltatás díja)

Illetmények, díjak kifizetése

Jogi kötelezettség teljesítéséhez 

szükséges adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés c) pont

Egri Tankerületi Központ 

közalkalmazottjai, 

munkavállalói, 

közfoglalkoztatottjai, 

megbízással 

foglalkoztatottjai

a természetes személy neve, 

születési helye, ideje,

anyja neve,

lakcíme,

adóazonosító jele,

társadalombiztosítási azonosító 

jele;

vállalkozói igazolvány száma

különleges adatok 

kezelése nem 

történik

A személyes 

adatokat az Egri 

Tankerületi Központ 

a hivatalos 

nyilvántartásából 

veszi át

A személyes adatokaban bekövetkezett 

változásokat 8 napon belül jelezni kell az 

adatokat kezelő szervezeti egység felé.

Magyar Államkincstár nem releváns
adattovábbítás nem 

történik

A mindenkori 

hatályos iratkezelési 

szabályok szerint

az Egri Tankerületi 

Központ 34/2017. (VIII. 

31.)  szabályzatának V. 

fejezete alapján

28

Pedagógus 

továbbképzéssel, 

tanulmányi szerződéssel 

kapcsolatos adatkezelés

Pedagógus továbbképzés, tanulmányi szerződések 

megkötése

Jogi kötelezettség teljesítéséhez 

szükséges adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés c) pont

Egri Tankerületi Központ 

közalkalmazottjai

a természetes személy neve,

születési helye, ideje,

anyja neve,

lakcíme,

adóazonosító jele,

társadalombiztosítási azonosítási 

jele;

különleges adatok 

kezelése nem 

történik

A személyes 

adatokat az érintett 

adja meg

A személyes adatokaban bekövetkezett 

változásokat 8 napon belül jelezni kell az 

adatokat kezelő szervezeti egység felé.

Érintett köznevelési intézmény nem releváns
adattovábbítás nem 

történik

A mindenkori 

hatályos iratkezelési 

szabályok szerint

az Egri Tankerületi 

Központ 34/2017. (VIII. 

31.)  szabályzatának V. 

fejezete alapján

29

Utazási igazolvány 

kiadásával kapcsolatos 

adatkezelés

Kiadott utazási igazolványok nyilvántartása

Közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány 

gyakorlása keretében végzett adatkezelés 

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

85/2007. (IV. 25.) Korm. r.;

Kormánytisztviselők, 

közalkalmazottak

 a természetes személy neve
különleges adatok 

kezelése nem 

történik

Meglévő 

alapnyilvántartásokb

ól

Nem releváns Nem releváns nem releváns
adattovábbítás nem 

történik

A mindenkori 

hatályos iratkezelési 

szabályok szerint

az Egri Tankerületi 

Központ 34/2017. (VIII. 

31.)  szabályzatának V. 

fejezete alapján

30

Napi munkábajárás 

nyilvántartásával 

kapcsolatos adatkezelés

Munkavállalók közlekedési igényeinek 

engedélyezése, az utazások elszámolása

Jogi kötelezettség teljesítéséhez 

szükséges adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés c) pont

Kormánytisztviselők, 

közalkalmazottak

a természetes személy neve,

születési helye, ideje,

anyja neve,

lakcíme,

adóazonosító jele,

 társadalombiztosítási azonosítási 

jele;

forgalmi engedély,

jogosítvány

különleges adatok 

kezelése nem 

történik

Munkavállaló adja 

meg

A személyes adatokaban bekövetkezett 

változásokat 8 napon belül jelezni kell az 

adatokat kezelő szervezeti egység felé.

Érintett köznevelési intézmény nem releváns
adattovábbítás nem 

történik

A mindenkori 

hatályos iratkezelési 

szabályok szerint

az Egri Tankerületi 

Központ 34/2017. (VIII. 

31.)  szabályzatának V. 

fejezete alapján

31
Vagyonnyilatkozatok 

nyilvántartása
Jogszerűség betartásának igazolása

Jogi kötelezettség teljesítéséhez 

szükséges adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés c) pont

2007. évi CLII. törvény ;

Egri Tankerületi Központ 

hatályos SZMSZ-e alapján

a természetes személy neve, a 

vagyonnyilatkozat átadásának 

időpontja, beosztás

különleges adatok 

kezelése nem 

történik

Munkavállaló adja 

meg
Nem releváns Nem releváns nem releváns

adattovábbítás nem 

történik

A mindenkori 

hatályos iratkezelési 

szabályok szerint

az Egri Tankerületi 

Központ 34/2017. (VIII. 

31.)  szabályzatának V. 

fejezete alapján

32

Adóigazolással és 

adókedvezménnyel 

kapcsolatos adatkezelés 

Jogszabályi kötelezettség teljesítése

Jogi kötelezettség teljesítéséhez 

szükséges adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés c) pont

1995. évi CXVII. törvény

Egri Tankerületi Központ 

alkalmazásában állók, 

valamint megbízással 

rendelkező 

magánszemélyek

természetes személyazonosító 

adatok, adóazonosító jel, 

adókedvezményekre jogosító 

adatok

különleges adatok 

kezelése nem 

történik

az érintett, az 

érintettet 

foglalkoztató 

intézmény

Nem releváns Magyar Államkincstár nem releváns
adattovábbítás nem 

történik

A mindenkori 

hatályos iratkezelési 

szabályok szerint

az Egri Tankerületi 

Központ 34/2017. (VIII. 

31.)  szabályzatának V. 

fejezete alapján

33

Állami kitüntetésre 

felterjesztő 

dokumentumok kezelése

Kitüntetésre felterjesztéssel kapcsolatos fenntartói 

feladatok végzése

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés 

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Kitüntetésre felterjesztett 

foglalkoztatottak

név, lakcím, szakmai pályafutással 

kapcsolatos adatok, a méltatásban 

leírt egyéb személyes adatok

különleges adatok 

kezelése nem 

történik

az érintett, az 

érintettet 

foglalkoztató 

intézmény

Nem releváns

Emberi Erőforrások 

Minisztériuma;

Klebelsberg Központ

nem releváns
adattovábbítás nem 

történik

A mindenkori 

hatályos iratkezelési 

szabályok szerint

az Egri Tankerületi 

Központ 34/2017. (VIII. 

31.)  szabályzatának V. 

fejezete alapján



34

Tanuló/gyermek 

elhelyezése céljából 

történő adatkezelés

Törvényes képviselő megkeresése alapján a tanuló 

számára új iskola kijelölése

Közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány 

gyakorlása keretében végzett adatkezelés 

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

Nkt. 37.§,

Nkt. 49.§-52.§ 

Tanuló, törvényes képviselő

A tanuló/gyermek: 

születési hely, idő

anyja neve,

lakcím,

oktatási azonosító

Törvényes képviselő:

név,

lakcím 

Speciális nevelési 

igényekkel illetve 

egészségügyi 

adatokkal 

kapcsolatos 

információk

Törvényes képviselő,

Szakértői bizottság
nem releváns Kijelölt közintézmény nem releváns

adattovábbítás nem 

történik

A mindenkori 

hatályos iratkezelési 

szabályzat szerint

az Egri Tankerületi 

Központ 34/2017. (VIII. 

31.)  szabályzatának V. 

fejezete alapján

35

Törvényes képviselő, 

iskolaszék, 

diákönkormányzat, szülői 

szervezet fellebbezésére 

írt másodfokú döntés

Jogsértésre, az intézmény belső szabályzatának 

megsértésére, óvodai felvétellel és óvodából való 

kizárással, 

tanulói-,

 kollégiumi tagsági jogviszony létesítésével, 

megszűntetésével illetve tanulói fegyelmi ügyekkel 

kapcsolatos érdeksérelemre hivatkozással 

benyújtott kérelmekre  hozott másodfokú  döntés 

illetve BTM vagy SNI megállapításával illetve a 

szakértői véleményben foglatakkal kapcsolatos 

hatósági eljárás keretében hozott döntés.

Közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány 

gyakorlása keretében végzett adatkezelés 

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

Nkt. 37.§-40.§

229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 

42.§

Nagykorú tanuló, törvényes 

képviselő, intézmény, 

intézményi szervezetek 

(Iskolaszék, DÖK, SZMK)

A tanuló/gyermek: 

születési hely, idő

anyja neve,

lakcím,

oktatási azonosító

Törvényes képviselő:

név,

lakcím 

Speciális nevelési 

igényekkel illetve 

egészségügyi 

adatokkal 

kapcsolatos 

információk

Törvényes képviselő,

Iskolaszék,

Diákönkormányzat,

SZMK, 

nagykorú tanuló

nem releváns

Törvényes képviselő,

Iskolaszék,

Diákönkormányzat,

SZMK, 

nagykorú tanuló, 

érintett köznevelési intézmény

nem releváns
adattovábbítás nem 

történik

A mindenkori 

hatályos iratkezelési 

szabályzat szerint

az Egri Tankerületi 

Központ 34/2017. (VIII. 

31.)  szabályzatának V. 

fejezete alapján

36

Törvényes képviselő 

kötelezése gyermekének 

szakértői vizsgálaton való  

megjelenésére

Törvényes képviselő gyermekével  szakértői 

vizsgálaton való megjelenésre kötelezése hatósági 

eljárás keretén belül.

Közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány 

gyakorlása keretében végzett adatkezelés 

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 

42.§ 

Nagykorú tanuló, törvényes 

képviselő, szakértői 

bizottság

A tanuló/gyermek: 

születési hely, idő

anyja neve,

lakcím,

oktatási azonosító

Törvényes képviselő:

név,

lakcím 

Speciális nevelési 

igényekkel illetve 

egészségügyi 

adatokkal 

kapcsolatos 

információk

Szakértői bizottság 

tájékoztatása alapján
nem releváns

Nagykorú tanuló, törvényes 

képviselő, szakértői bizottság, 

köznevelési intézmény 

nem releváns
adattovábbítás nem 

történik

A mindenkori 

hatályos iratkezelési 

szabályzat szerint

az Egri Tankerületi 

Központ 34/2017. (VIII. 

31.)  szabályzatának V. 

fejezete alapján

37

Hivatali szervek 

adatszolgáltatásának 

kérése

Adatszolgáltatás gyermekeket/tanulókat, intézményi 

alkalmazottakat, kormánytisztviselőket érintő 

hivatalos ügyekben.

Közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány 

gyakorlása keretében végzett adatkezelés 

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

Gyermek/tanuló, 

intézményi alkalmazottak, 

kormánytisztviselők

A tanuló/gyermek: 

születési hely, idő

anyja neve,

lakcím,

oktatási azonosító

intézményi 

alkalmazott/kormánytisztviselő: 

név, anyja neve, születési hely, 

idő, lakcím, telefon, e-mail, 

adószám, bankszámlaszám

különleges adatok 

kezelése nem 

történik

KRÉTA rendszer,

személyes okmányok
nem releváns Hivatali szervek nem releváns

adattovábbítás nem 

történik

A mindenkori 

hatályos iratkezelési 

szabályzat szerint

az Egri Tankerületi 

Központ 34/2017. (VIII. 

31.)  szabályzatának V. 

fejezete alapján

38
Tantárgyfelosztás 

elkészítése és módosítása

Az intézmény által készített nevelő- oktató munkát 

meghatározó pedagógusok közötti órafelosztás 

jóváhagyása.

Közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány 

gyakorlása keretében végzett adatkezelés 

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

Nkt. 83.§ (2) bekezdés g) pont

Az ETK által alkalazott 

pedagógusok

Név,végzettség,

szakképzettség

különleges adatok 

kezelése nem 

történik

KRÉTA rendszer
nem releváns Köznevelési intézmény nem releváns

adattovábbítás nem 

történik

A mindenkori 

hatályos iratkezelési 

szabályzat szerint

az Egri Tankerületi 

Központ 34/2017. (VIII. 

31.)  szabályzatának V. 

fejezete alapján

39
Tanköteles tanulók 

nyilvántartása

Általános iskolai beiratkozás során egy adott iskola 

besiskolázási körzetében élő tanköteles korú 

gyermekek listájának összeállítása és megküldése az 

intézmények részére.

Közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány 

gyakorlása keretében végzett adatkezelés 

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

Nkt. 45.§ (8)

20/20212. (VIII.31.) EMMI rendelet 23.§ 

(4), (5)

Tanköteles krorú gyermekek

A tanuló/gyermek: 

születési hely, idő

anyja neve,

lakcím,

oktatási azonosító

különleges adatok 

kezelése nem 

történik

Oktatási Hivatal 

KIR adatbázisa
nem releváns Általános iskolák nem releváns

adattovábbítás nem 

történik

A mindenkori 

hatályos iratkezelési 

szabályzat szerint

az Egri Tankerületi 

Központ 34/2017. (VIII. 

31.)  szabályzatának V. 

fejezete alapján

40
Szakmai rendezvények 

szervezése, lebonyolítása

A rendezvény regisztrációjához szükséges adatok 

bekérése.

Közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány 

gyakorlása keretében végzett adatkezelés 

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

Rendezvényen részt vevők
Név, telefonszám, e-mail cím, 

munkahely

különleges adatok 

kezelése nem 

történik

Rendezvényen részt 

vevők
nem releváns adattovábbítás nem történik nem releváns

adattovábbítás nem 

történik

A mindenkori 

hatályos iratkezelési 

szabályzat szerint

az Egri Tankerületi 

Központ 34/2017. (VIII. 

31.)  szabályzatának V. 

fejezete alapján

41

Integritást sértő 

események bejelentésével 

kapcsolatos adatkezelés

A bejelentés megalapozottságának vizsgálata, a 

szükséges intézkedések megtétele

Közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány 

gyakorlása keretében végzett adatkezelés 

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 4a. §

Bejelentő, illetve a 

vizsgálattal érintett 

foglalkoztatott

A bejelentő neve, elérhetőségi 

adatai, az általa közölt személyes 

adatok, valamint a vizsgálat 

elvégzése érdekéből szükséges 

egyéb személyes adatok.

különleges adatok 

kezelése a 

bejelentés 

tartalmától függően 

történhet

bejelentő nem releváns adattovábbítás nem történik nem releváns
adattovábbítás nem 

történik

A mindenkori 

hatályos iratkezelési 

szabályzat szerint

az Egri Tankerületi 

Központ 34/2017. (VIII. 

31.)  szabályzatának V. 

fejezete alapján

42

A Panasztörvény hatálya 

alá tartozó közérdekű 

bejelentések és panaszok 

kezelése

A bejelentés megalapozottságának vizsgálata, a 

szükséges intézkedések megtétele

Közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány 

gyakorlása keretében végzett adatkezelés 

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

2013. évi CLXV. törvény 2. §

Bejelentő, illetve a 

vizsgálattal érintett 

foglalkoztatott

A bejelentő neve, elérhetőségi 

adatai, az általa közölt személyes 

adatok, valamint a vizsgálat 

elvégzése érdekéből szükséges 

egyéb személyes adatok.

különleges adatok 

kezelése a 

bejelentés 

tartalmától függően 

történhet

bejelentő nem releváns adattovábbítás nem történik nem releváns
adattovábbítás nem 

történik

A mindenkori 

hatályos iratkezelési 

szabályzat szerint

az Egri Tankerületi 

Központ 34/2017. (VIII. 

31.)  szabályzatának V. 

fejezete alapján

43

Belső ellenőrzési 

tevékenységhez kötődő 

adatkezelés

A belső ellenőr bizonyosságot adó tevékenységének 

folytatása

Közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány 

gyakorlása keretében végzett adatkezelés 

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 15. §

A belső ellenőrzés témájától 

függően érintett személyek

A belső ellenőrzés témájától 

függő személyes adatok 

különleges adatok 

kezelése a belső 

ellenőrzés témájától 

függően történhet

ellenőrzött 

intézmények
nem releváns adattovábbítás nem történik nem releváns

adattovábbítás nem 

történik

A mindenkori 

hatályos iratkezelési 

szabályzat szerint

az Egri Tankerületi 

Központ 34/2017. (VIII. 

31.)  szabályzatának V. 

fejezete alapján

44

Információbiztonsággal 

kapcsolatos ellenőrzési 

tevékenység végzése

Az információbiztonsági szabályok megtartásának 

ellenőrzése, az esetleges biztonsági incidensek 

kivizsgálása

Jogos érdek érvényesítése (GDPR 6. cikk 

(1) bekezdés f) pont)

A Tankerületi Központ 

kormánytisztviselői

Az informatikai eszközök 

használata szabályszerűségének 

ellenőrzéséhez, valamint az 

incidensek kivizsgálásához 

szükséges személyes adatok

különleges adatok 

kezelése nem 

történik

A Tankerületi 

Központ informatikai 

rendszerei által 

rögzített adatok

nem releváns adattovábbítás nem történik Molnár János e.v.
adattovábbítás nem 

történik

A mindenkori 

hatályos iratkezelési 

szabályzat szerint

az Egri Tankerületi 

Központ 34/2017. (VIII. 

31.)  szabályzatának V. 

fejezete alapján

45

Tankerületi Tanács 

titkársági feladataival 

kapcsolatos adatkezelés

A Tankerületi Tanács működésének segítése, 

dokumentálása

Közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány 

gyakorlása keretében végzett adatkezelés 

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

a Tankerületi Tanács tagjai
név, elérhetőség, a delegáló szerv 

megnevezése

különleges adatok 

kezelése nem 

történik

érintett nem releváns Klebelsberg Központ nem releváns
adattovábbítás nem 

történik

A mindenkori 

hatályos iratkezelési 

szabályzat szerint

az Egri Tankerületi 

Központ 34/2017. (VIII. 

31.)  szabályzatának V. 

fejezete alapján


