SZIGETSZENTMIKLÓSI TANKERÜLETI KÖZPONT
Adatkezelési tájékoztató a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központtal megbízási jogviszonyban
álló magánszemély részére a személyes adatok kezeléséről
A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ a Megbízott és a szerződéses kapcsolattartó személyes adatai
kezeléséről a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló
Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) alapján az alábbi
tájékoztatást adja.
1.
Az adatkezelő: Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ (székhelye: 2310 Szigetszentmiklós
ÁTI-Sziget Ipari Park 1/A II. emelet, e-mail: szigetszentmiklos@kk.gov.hu). Az adatkezelő képviselője:
dr. Pálos Annamária tankerületi igazgató.
Illetékes köznevelési intézmény, képviseli: intézményvezető
2.
Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége: Pál Anita, Szigetszentmiklósi Tankerületi
Központ, 2310 Szigetszentmiklós, ÁTI-Sziget Ipari park 1/A., e-mail: anita.pal@kk.gov.hu
3.
Kezelt adatok köre a Megbízott esetében: Családi és utónév, születési név, nem, születési
hely, idő, anyja születési neve, állampolgárság, adóazonosító jel, társadalombiztosítási azonosító jel,
bank neve, címe, számlaszáma, lakcím, telefonszám, elektronikus levélcíme, jogviszony kezdete/vége,
a megbízott feladata, megbízási díj, a jogviszony megszüntetésének indoka.
Megbízó kapcsolattartója esetében: név, beosztás, munkahelyi telefonszám és elektronikus levélcím.
4.
Az adatkezelés célja: A Megbízott személyes adatának a kezelése a megbízási szerződés
megkötése és teljesítése érdekében szükséges, valamint az adózás rendjéről szóló 2007. évi CL. törvény
(a továbbiakban: Art.) 16. § (1) bekezdésben az állami adó- és vámhatóság felé előírt bejelentési
kötelezettség teljesítése érdekében. Megbízott telefonszáma és elektronikus levélcíme a Megbízó és
Megbízott közötti közvetlen és gyors kapcsolatfelvétel és a megbízás tárgyának teljesítése érdekében
szükséges.
A Megbízó kapcsolattartója nevének és elérhetőségének a megbízás teljesítése során felmerülő
kérdések, feladatok gyors továbbítása és tisztázása érdekében, valamint Megbízó utasításának
továbbítása érdekében szükségesek.
5.
Adatkezelés jogalapja: A Megbízott személyes adatainak a kezelése olyan szerződés
teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont], valamint
az Art. 16. § (1) bekezdésben az állami adó- és vámhatóság felé előírt bejelentési kötelezettség teljesítése
az Art. 1. mellékletben meghatározott körben.
A Megbízó kapcsolattartójának neve és beosztása a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 179. § alapján nyilvános. A munkahelyi elektronikus levélcím és telefonszám kezelése a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 10. § (1) bekezdése alapján történik.
6. Az adatkezelés időtartama: A Megbízott személyes adatait – az elektronikus levélcím és telefonszán
kivételével - a megbízási jogviszony megszűnésétől számított nyolc évig kezeli a Megbízott a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés alapján. A Megbízott elektronikus
levélcímét és telefonszámát a megbízási jogviszony fennállása alatt kezeli a Megbízó.
7. Az adatokhoz való hozzáférés: A személyes adatokhoz a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ
azon munkatársai férnek hozzá, akik a szerződés előkészítésében, teljesítésében részt vesznek.
8. Az adatok továbbítása: Az Art. 1. melléklet alapján az adatok továbbításra kerülnek a Nemzeti Adóés Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) részére.
9.Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett jogai: a GDPR 13. cikk (2) bekezdés alapján:
a. A tájékoztatás kéréshez való jog: Az érintett személy az adatkezelő 1. pontban megadott
elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Tankerületi Központtól arról, hogy milyen
személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig
kezeli, a Tankerületi Központ kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz
biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. A Tankerületi Központ az
érintettet legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.
b. A helyesbítéshez való jog: Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban
kérheti, hogy az adatkezelő módosítsa a rá vonatkozó pontatlan személyes adatát, kérheti a hiányos
személyes adatok kiegészítését.
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c. A törléshez való jog: Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a
személyes adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés közérdekből valósul meg, jogszabályon
alapul, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez vagy véleménynyilvánítás
szabadságához, tájékozódáshoz való jog gyakorlásához szükséges.
d. Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog: Az érintett az 1. pontban megadott
elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a) az
érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, b) az érintett vitatja az adatok pontosságát, c) az adatkezelés
jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának a korlátozását,
d) az adatkezelőnek már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
igényli azokat jogi igényei érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy védelméhez. Az adatkezelés
korlátozása az a) pontban foglalt esetben arra az időtartamra szól, amíg az adatkezelő megállapítja,
hogy az adatkezelés jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. A
b)-d) pontban foglalt esetben a korlátozás a kérelemben foglaltak szerinti ellenőrzés lefolytatásáig
tart.
10.Amennyiben jogorvoslati lehetőséggel kíván élni, az érintett (vagy annak törvényes képviselője) az
általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén elsősorban az adatkezelőhöz, mint személyes adatainak
kezelőjéhez fordulhat személyesen, postai úton vagy elektronikusan az 1. pontban megadott
elérhetőségen a jogsérelem orvoslása érdekében. A tankerületi igazgató a kérelmet 30 napon belül
megvizsgálja és döntéséről az érintettet tájékoztatja. Az érintett vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), vagy bírósághoz fordulhat. A perre a
Fővárosi Törvényszék (1055 Budapest, Markó u. 27.) az illetékes, azonban a per az azt kezdeményező
személy választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróság előtt is megindítható. A
NAIH-nál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., telefon: +36 (1)
391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással,
hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll.

