
MELLÉKLET 

1. számú melléklet 

Adatkezelői nyilvántartás 

1. Adatkezelő 

1.1. megnevezése Dunaújvárosi Tankerületi Központ Köznevelési, Jogi és 

Humánpolitikai Főosztály 

1.2. címe: 2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A 

1.3. telefonszáma: 06 25 795-213 

1.4. kapcsolattartó dr. Pergel Ágnes 

2. Adatkezelés 

2.1. megnevezése: tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatkezelés 

2.2. célja: közfeladat ellátása: köznevelés 

2.3. jogalapja: jogszabály/érintett hozzájárulása/más jogalap: 

……………………………………….. 

Különleges adat esetén a GDPR 9. cikk (1) bekezdésében 

meghatározott tilalom alóli felmentés: (2) bek g, pontja 

2.4. tényleges adatkezelés helye: Köznevelési és Jogi Osztály 

2.5. kezelt adatok köre: Nkt. 41.§ (4), 2018. évi LXXXIX. tv. az oktatási nyilvántartásról 

2.6 kezelt különleges adatok köre: bizonyos eü-i adatok, SNI és BTMN státusz 

2.6. adatkezelési műveletek: Adatgyűjtés és felvétel, Adattárolás, Módosítás, Aktualizálás, 

Rendszerezés, Továbbítás, Törlés 

 

3. Az adatok forrása 

3.1. adatfajta megnevezése:  jogviszony létesítésével kapcsolatos személyes adatok, tanuló 

értékelése, tanuló mulasztása 

3.2. adatforrás megnevezése: maga az érintett/kiskorú esetén törvényes képviselő 

3.3. adatfelvétel (átvétel) jogalapja: jogszabály/érintett hozzájárulása/más jogalap: 

……………………………………….. 

3.4. adatfelvétel (átvétel) módja: nyomtatvány, nyilatkozat, kérdőív 

3.5. az adat  törölhető/nem törölhető 

ha törölhető, a törlés indoka: törvényi határidő, célhoz kötöttség 

megszűnése, érintett kérelme 

a törlés határideje: őrzési idő tanulói jogviszony megszűnésétől 10  

évig 

3.6. az adat archiválás módja és 

gyakorisága: 

 

4. Érintettek köre 

4.1. a csoport leírása tanulók 

4.2. az érintettek száma/ vagy 

nagyságrendje 

tízezres nagyságrend 

5. Adatbiztonsági rendszabályok és intézkedések: 



 adatvédelmi tisztviselő megbízása, korlátozott hozzáférés, jelszavas védelem, munkahelyi titoktartási 

kötelezettség 

6. Egyéb megjegyzések: 

  

 

  



Adatkezelői nyilvántartás 

1. Adatkezelő 

1.1. megnevezése Dunaújvárosi Tankerületi Központ Köznevelési, Jogi és 

Humánpolitikai Főosztály 

1.2. címe: 2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A 

1.3. telefonszáma: 06 25 795-213 

1.4. kapcsolattartó dr. Pergel Ágnes 

2. Adatkezelés 

2.1. megnevezése: köznevelési intézményben foglalkozatott személyek jogviszonya 

2.2. célja: közfeladat ellátása: köznevelés 

2.3. jogalapja: jogszabály/érintett hozzájárulása/más jogalap: 

……………………………………….. 

Különleges adat esetén a GDPR 9. cikk (1) bekezdésében 

meghatározott tilalom alóli felmentés: (2) bek g, pontja 

2.4. tényleges adatkezelés helye: Humánpolitikai Osztály 

2.5. kezelt adatok köre: Nkt. 83.§ (2)  

Nkt.. 66.§. (1), 67.§, Nkt. 41. § (2) és (5) bekezdés  

Kjt. 20-20/B§, 5. számú melléklete  

Onytv. 7. § (6), (13), (14) bekezdései 

2.6 kezelt különleges adatok köre: bizonyos eü-i adatok 

2.6. adatkezelési műveletek: Adatgyűjtés és felvétel, Adattárolás, Módosítás, Aktualizálás, 

Rendszerezés, Továbbítás, Törlés 

 

3. Az adatok forrása 

3.1. adatfajta megnevezése:  jogviszony létesítésével és fenntartásával kapcsolatos személyes 

adatok 

3.2. adatforrás megnevezése: maga az érintett 

3.3. adatfelvétel (átvétel) jogalapja: jogszabály/érintett hozzájárulása/más jogalap: 

……………………………………….. 

3.4. adatfelvétel (átvétel) módja: nyomtatvány, nyilatkozat, kérdőív 

3.5. az adat  törölhető/nem törölhető 

ha törölhető, a törlés indoka: törvényi határidő, célhoz kötöttség 

megszűnése, érintett kérelme 

őrzési idő a jogviszony megszűnésétől 50  évig 

3.6. az adat archiválás módja és 

gyakorisága: 

 

4. Érintettek köre 

4.1. a csoport leírása pedagógusok, noks, alkalmazottak 

4.2. az érintettek száma/ vagy 

nagyságrendje 

cc 1100 fő 

5. Adatbiztonsági rendszabályok és intézkedések: 

 adatvédelmi tisztviselő megbízása, korlátozott hozzáférés, jelszavas védelem, munkahelyi titoktartási 

kötelezettség 



6. Egyéb megjegyzések: 

  

 

  



Adatkezelői nyilvántartás 

1. Adatkezelő 

1.1. megnevezése Dunaújvárosi Tankerületi Központ Köznevelési, Jogi és 

Humánpolitikai Főosztály 

1.2. címe: 2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A 

1.3. telefonszáma: 06 25 795-213 

1.4. kapcsolattartó dr. Pergel Ágnes 

2. Adatkezelés 

2.1. megnevezése: kormánytisztviselők adatainak kezelése 

2.2. célja: közszolgálati nyilvántartás 

2.3. jogalapja: jogszabály/érintett hozzájárulása/más jogalap: 

……………………………………….. 

Különleges adat esetén a GDPR 9. cikk (1) bekezdésében 

meghatározott tilalom alóli felmentés: (2) bek g, pontja 

2.4. tényleges adatkezelés helye: Humánpolitikai Osztály 

2.5. kezelt adatok köre: Nkt. 83.§ (2) Kit. 173-179.§ 

2.6 kezelt különleges adatok köre: bizonyos eü-i adatok, SNI és BTMN státusz 

2.6. adatkezelési műveletek: Adatgyűjtés és felvétel, Adattárolás, Módosítás, Aktualizálás, 

Rendszerezés, Továbbítás, Törlés 

 

3. Az adatok forrása 

3.1. adatfajta megnevezése:  jogviszony létesítésével kapcsolatos személyes adatok, iskolai 

végzettségek 

3.2. adatforrás megnevezése: maga az érintett 

3.3. adatfelvétel (átvétel) jogalapja: jogszabály/érintett hozzájárulása/más jogalap: 

……………………………………….. 

3.4. adatfelvétel (átvétel) módja: nyomtatvány, nyilatkozat, kérdőív 

3.5. az adat  törölhető/nem törölhető 

ha törölhető, a törlés indoka: törvényi határidő, célhoz kötöttség 

megszűnése, érintett kérelme 

a törlés határideje: őrzési idő közszolg. jogviszony megszűnésétől 50  

évig 

3.6. az adat archiválás módja és 

gyakorisága: 

 

4. Érintettek köre 

4.1. a csoport leírása kormánytisztviselők 

4.2. az érintettek száma/ vagy 

nagyságrendje 

40 fő 

5. Adatbiztonsági rendszabályok és intézkedések: 

 adatvédelmi tisztviselő megbízása, korlátozott hozzáférés, jelszavas védelem, munkahelyi titoktartási 

kötelezettség 

6. Egyéb megjegyzések: 

  



 

Adatkezelői nyilvántartás 

1. Adatkezelő 

1.1. megnevezése Dunaújvárosi Tankerületi Központ Köznevelési, Jogi és 

Humánpolitikai Főosztály 

1.2. címe: 2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A 

1.3. telefonszáma: 06 25 795-213 

1.4. kapcsolattartó dr. Pergel Ágnes 

2. Adatkezelés 

2.1. megnevezése: álláshelyre jelentkezők adatainak kezelése 

2.2. célja: megfelelő szakemberek biztosítása 

2.3. jogalapja: jogszabály/érintett hozzájárulása/más jogalap: 

……………………………………….. 

Különleges adat esetén a GDPR 9. cikk (1) bekezdésében 

meghatározott tilalom alóli felmentés: (2) bek g, pontja 

2.4. tényleges adatkezelés helye: Humánpolitikai Osztály 

2.5. kezelt adatok köre: Nkt. 83.§ (2) 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete, 

Kit. 82.§, 95.§, Kit 279.§ (6) – (8) 

2.6 kezelt különleges adatok köre:  

2.6. adatkezelési műveletek: Adatgyűjtés és felvétel, Adattárolás, Módosítás, Aktualizálás, Törlés 

 

3. Az adatok forrása 

3.1. adatfajta megnevezése: pályázó személyazonosító adatai, végzettségével és 

szakképzettségével kapcsolatos adatok 

3.2. adatforrás megnevezése: maga az érintett 

3.3. adatfelvétel (átvétel) jogalapja: jogszabály/érintett hozzájárulása/más jogalap: 

……………………………………….. 

3.4. adatfelvétel (átvétel) módja: nyomtatvány, nyilatkozat, pályázat 

3.5. az adat  törölhető/nem törölhető 

ha törölhető, a törlés indoka: törvényi határidő,  

célhoz kötöttség megszűnése, érintett kérelme 

a törlés határideje: pályázati eljárás lezárása, ill. a pályázó 

hozzájárulása esetén 1 évig 

3.6. az adat archiválás módja és 

gyakorisága: 

 

4. Érintettek köre 

4.1. a csoport leírása álláskeresők 

4.2. az érintettek száma/ vagy 

nagyságrendje 

változó, álláshelyenként 5-10 fő 

5. Adatbiztonsági rendszabályok és intézkedések: 

 adatvédelmi tisztviselő megbízása, korlátozott hozzáférés, jelszavas védelem, munkahelyi titoktartási 

kötelezettség 

6. Egyéb megjegyzések: 



  

 

Adatkezelői nyilvántartás 

1. Adatkezelő 

1.1. megnevezése Dunaújvárosi Tankerületi Központ Pályázati és Üzemeltetési 

Főosztály 

1.2. címe: 2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A 

1.3. telefonszáma: 06 25 795-213 

1.4. kapcsolattartó dr. Pergel Ágnes 

2. Adatkezelés 

2.1. megnevezése: szerződéses partnerek magánszemély képviselői adatainak kezelése 

2.2. célja: külső szolgáltatások igénybe vétele során az átláthatóság biztosítása 

2.3. jogalapja: jogszabály/érintett hozzájárulása/más jogalap: szerződés 

teljesítéséhez szükséges 

2.4. tényleges adatkezelés helye: Pályázati és üzemeltetési Főosztály 

2.5. kezelt adatok köre: név, lakcím, adószám, bankszámlaszám, e-mail, telefonszám 

2.6 kezelt különleges adatok köre:  

2.6. adatkezelési műveletek: Adatgyűjtés és felvétel, Adattárolás, Módosítás, Aktualizálás, Törlés 

 

3. Az adatok forrása 

3.1. adatfajta megnevezése: szerződő fél adatai 

3.2. adatforrás megnevezése: maga az érintett 

3.3. adatfelvétel (átvétel) jogalapja: jogszabály/érintett hozzájárulása/más jogalap: 

……………………………………….. 

3.4. adatfelvétel (átvétel) módja: írásbeli adatszolgáltatás 

3.5. az adat  törölhető/nem törölhető 

ha törölhető, a törlés indoka: törvényi határidő,  

célhoz kötöttség megszűnése, érintett kérelme 

megőrzési idő: a szerződés teljesítését követően 8 év 

3.6. az adat archiválás módja és 

gyakorisága: 

 

4. Érintettek köre 

4.1. a csoport leírása szerződő partnerek 

4.2. az érintettek száma/ vagy 

nagyságrendje 

50-100 fő 

5. Adatbiztonsági rendszabályok és intézkedések: 

 adatvédelmi tisztviselő megbízása, korlátozott hozzáférés, jelszavas védelem, munkahelyi titoktartási 

kötelezettség 

6. Egyéb megjegyzések: 

  

 



Adatkezelői nyilvántartás 

1. Adatkezelő 

1.1. megnevezése Dunaújvárosi Tankerületi Központ Köznevelési, Jogi és 

Humánpolitikai Főosztály 

1.2. címe: 2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A 

1.3. telefonszáma: 06 25 795-213 

1.4. kapcsolattartó dr. Pergel Ágnes 

2. Adatkezelés 

2.1. megnevezése: panaszos, bejelentő adatainak kezelése a panaszokról és a közérdekű 

bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. tv alapján 

2.2. célja: beazonosítás, értesítés 

2.3. jogalapja: jogszabály/érintett hozzájárulása/más jogalap: 

……………………………………….. 

Különleges adat esetén a GDPR 9. cikk (1) bekezdésében 

meghatározott tilalom alóli felmentés: (2) bek g, pontja 

2.4. tényleges adatkezelés helye: Köznevelési és Jogi osztály 

2.5. kezelt adatok köre: természetes személyazonosító adatai, elérhetősége, a bejelentésben 

szereplő egyéb személyes adatok 

2.6 kezelt különleges adatok köre:  

2.6. adatkezelési műveletek: Adatfelvétel, Adattárolás, Módosítás, Aktualizálás, Törlés 

 

3. Az adatok forrása 

3.1. adatfajta megnevezése: bejelentő/ panaszos beazonosítására szolgáló adatok 

3.2. adatforrás megnevezése: maga az érintett 

3.3. adatfelvétel (átvétel) jogalapja: jogszabály/érintett hozzájárulása/más jogalap: 

……………………………………….. 

3.4. adatfelvétel (átvétel) módja: írásbeli vagy szóbeli bejelentés 

3.5. az adat  törölhető/nem törölhető 

ha törölhető, a törlés indoka: törvényi határidő,  

célhoz kötöttség megszűnése, érintett kérelme 

őrzési idő: az ügy lezárását követő 5 évig 

3.6. az adat archiválás módja és 

gyakorisága: 

 

4. Érintettek köre 

4.1. a csoport leírása jellemzően tanulók szülei 

4.2. az érintettek száma/ vagy 

nagyságrendje 

változó, cc évi 50 

5. Adatbiztonsági rendszabályok és intézkedések: 

 adatvédelmi tisztviselő megbízása, korlátozott hozzáférés, jelszavas védelem, munkahelyi titoktartási 

kötelezettség 

6. Egyéb megjegyzések: 

  

  



Adatkezelői nyilvántartás 

1. Adatkezelő 

1.1. megnevezése Dunaújvárosi Tankerületi Központ Köznevelési, Jogi és 

Humánpolitikai Főosztály 

1.2. címe: 2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A 

1.3. telefonszáma: 06 25 795-213 

1.4. kapcsolattartó dr. Pergel Ágnes 

2. Adatkezelés 

2.1. megnevezése: közérdekű adatigénylő adatainak kezelése 

2.2. célja: adatigénylés teljesíthetősége 

2.3. jogalapja: jogszabály/érintett hozzájárulása/más jogalap: 

……………………………………….. 

Különleges adat esetén a GDPR 9. cikk (1) bekezdésében 

meghatározott tilalom alóli felmentés: (2) bek g, pontja 

2.4. tényleges adatkezelés helye: Köznevelési és Jogi Osztály 

2.5. kezelt adatok köre: adatigénylő neve, értesítési címe, az adatigénylésben megjelölt egyéb 

adatok 

2.6 kezelt különleges adatok köre:  

2.6. adatkezelési műveletek: Adatfelvétel, Adattárolás, Módosítás, Aktualizálás, Törlés 

 

3. Az adatok forrása 

3.1. adatfajta megnevezése: igénylő természetes azonosító adatai és címe 

3.2. adatforrás megnevezése: maga az érintett 

3.3. adatfelvétel (átvétel) jogalapja: jogszabály/érintett hozzájárulása/más jogalap: info tv. 

3.4. adatfelvétel (átvétel) módja: beadvány 

3.5. az adat  törölhető/nem törölhető 

ha törölhető, a törlés indoka: törvényi határidő,  

célhoz kötöttség megszűnése, érintett kérelme 

őrzési idő:  benyújtástól számított  1 évig 

3.6. az adat archiválás módja és 

gyakorisága: 

 

4. Érintettek köre 

4.1. a csoport leírása bárki, magát azonosító magánszemély vagy szervezet 

4.2. az érintettek száma/ vagy 

nagyságrendje 

változó, cc. évi 10 

5. Adatbiztonsági rendszabályok és intézkedések: 

 adatvédelmi tisztviselő megbízása, korlátozott hozzáférés, jelszavas védelem, munkahelyi titoktartási 

kötelezettség 

6. Egyéb megjegyzések: 

  

 

 


