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ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

az RRF-1.2.1-2021-2021-00001 azonosítószámú, a „Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés 

feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára” projekt (a továbbiakban: Projekt) 

adatkezeléséről v.02. 

1. AZ ADATKEZELŐ BEMUTATÁSA 

A Klebelsberg Központ (a továbbiakban: Központ) adatkezelési folyamatai jogszerűségének és az 

érintettek jogainak biztosítása céljából az alábbi adatkezelési tájékoztatót alkotja. 

Adatkezelő megnevezése: Klebelsberg Központ 

Adatkezelő képviselője: Hajnal Gabriella, elnök 

Adatkezelő székhelye: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. 

Adatkezelő elektronikus címe: ugyfelszolgalat@kk.gov.hu 

Adatvédelmi tisztviselő neve, 

elérhetősége: 

Dr. Szemere Brigitta 

Telefon:+36 1 795 1323 

e-mail: dpo@kk.gov.hu 

A Központ a személyes adatok kezelését a vonatkozó jogszabályok, így 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 kiadott, az Európai Parlament és a Tanács 2016. 

április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: Rendelet), valamint az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) tiszteletben 

tartása mellett végzi. 

A Központ a Rendelet szerinti tájékoztatási kötelezettségének jelen általános adatkezelési tájékoztatóban, 

valamint a projektben való részvételi jelentkezéskor rendelkezésre bocsájtott külön adatkezelési 

tájékoztatókban foglaltak szerint tesz eleget.  

2. A PROJEKT CÉLJA 

A Projekt egyik legfontosabb célja, hogy a koronavírus-járvány kapcsán a köznevelésben tapasztalhatóan 

elkezdődött, egyenetlen intenzitású módszertani és infrastrukturális fejlődést stratégiai reformként keretbe 

foglalja és a jelenléti oktatás keretei között valósítsa meg, ezáltal a következő időszak változó társadalmi, 

gazdasági kihívásai közepette is versenyképes, egyenlő hozzáférést biztosító, minőségi köznevelési 

szolgáltatást nyújtson a gyermekeknek és a családoknak.  

Ez az átfogó cél az általános és középiskolai képzést folytató köznevelési intézmények digitáliseszköz-

ellátottságának növelésével valósítható meg, ennek értelmében a Projekt keretében korszerű IKT 

eszközök beszerzésére és telepítésére kerül sor.  

Annak érdekében, hogy a köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusok felkészültek legyenek a 

beszerzett IKT eszközök használatára, a Projekt olyan képzéseket biztosít majd számukra, amelyek a 

gyakorlati pedagógiai munkában használható tudás bővítésére, a digitális pedagógiai módszertani 

kompetenciák fejlesztésére irányulnak. 
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3. A PROJEKT ADATKEZELÉSÉNEK JELLEMZŐI 

3.1 A Projekttel összefüggésben kezelt személyes adatok 

Érintettek köre A kezelt személyes adatok Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja 

nem természetes személy 

képviseletében eljárók  

nem természetes személy képviseletében 

eljáró személy neve, anyja neve, születési 

helye és ideje, lakcíme, aláírása 

 

A Projekt célkitűzésében megjelölt feladatok 

teljesítése érdekében konzorciumi megállapodás, 

szerződések, együttműködési megállapodások 

megkötése. 

GDPR. 6. cikk (1) bekezdés e) pont, 

közfeladat ellátása 

Szándéknyilatkozatot tevő 

fenntartó képviseletében 

eljárók 

név, fenntartó megnevezése, fenntartó 

címe, nyilatkozatot tevő aláírása 

Szándéknyilatkozat kezelése a Projektbe való 

bevonás érdekében. 

GDPR. 6. cikk (1) bekezdés e) pont, 

közfeladat ellátása 

kapcsolattartók név, telefonszám, e-mail cím A konzorciumi megállapodásban, a 

szerződésekben, együttműködési 

megállapodásokban rögzített feladatok gyors és 

hatékony teljesítése érdekében a kapcsolattartás 

megkönnyítése, a felek közötti kommunikáció 

elősegítése. 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont, 

jogos érdek 

pedagógusok  a pedagógus neve, születési dátuma, 

születési helye, anyja neve, oktatási 

azonosítója, aláírása 

Intézményi adatok: fenntartó neve, 

intézmény neve, intézmény azonosítója 

Eszköz átadás átvételének igazolása, leltári 

alapdokumentum.  

Az eszköz-menedzselési feladat nyomon követése.  

A projektben vállalt továbbképzések megszervezése, 

lebonyolítása, a kiszervezésre kerülő oktatás 

teljesítésének elősegítése. 

GDPR. 6. cikk (1) bekezdés e) pont, 

közfeladat ellátása 
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(OM), feladatellátási hely azonosítója 

(FEH) 

a pedagógus részére átadott IKT eszköz 

adatai 

 

tanulók (felhasználók), 

illetve tanulók törvényes 

képviselői (átvevők), 

 

a törvényes képviselő (átvevő) neve, 

születési dátuma, születési helye, anyja 

neve, aláírása 

a tanuló (felhasználó) neve, oktatási 

azonosítója 

Intézményi adatok: a fenntartó neve, az 

intézmény neve, intézmény azonosítója 

(OM), feladatellátási hely azonosítója 

(FEH) 

a tanuló részére átadott IKT eszköz adatai 

Eszköz átadás átvételének igazolása, leltári 

alapdokumentum.  

Az eszköz-menedzselési feladat nyomon követése. 

GDPR. 6. cikk (1) bekezdés e) pont, 

közfeladat ellátása 

meghatalmazott 

igénybevételével történő 

eszköz átadás-átvétel esetén 

a meghatalmazott, valamint a 

tanúk 

Meghatalmazó (a tanuló törvényes 

képviselője/Pedagógus) neve, születési 

helye, ideje, anyja neve, lakcíme, a tanuló 

neve, születési helye, ideje, anyja neve, a 

meghatalmazó aláírása 

Meghatalmazott neve, születési helye és 

ideje, anyja neve, lakcíme, aláírása 

Tanúk: neve, aláírása, lakcíme 

Eszköz átadás és nem közvetlenül az érintett általi 

átvétel igazolása, leltári alapdokumentum. 

GDPR. 6. cikk (1) bekezdés c) pont 

jogszabályban előírt kötelezettség 

teljesítése a polgári perrendtartásról 

szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § 

(1) bekezdése alapján 
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eszközmenedzserek, 

esetkezelők 

neve, telefonszáma, e-mail címe Együttműködési megállapodás és használatba adási 

keretszerződés alapján a szerződésben 

meghatározott feladatok ellátása érdekében az 

azonnali ügyintézést igénylő, így különösen a 

garanciális javítás, káresemény bekövetkezése 

esetén szükséges intézkedések elősegítése, azonnali 

intézkedések megtétele.  

GDPR. 6. cikk (1) bekezdés e) pont, 

közfeladat ellátása 

szerződő fél  pl. szállítói számlák kifizetéséhez 

kapcsolódóan: 

tényleges tulajdonos / vezető tisztségviselő 

neve, születési ideje, adóilletősége, 

adóazonosító jele, külföldi adóazonosító 

jele (amennyiben releváns), tulajdoni 

hányad/Részesedés mértéke (%) 

A szerződés megkötéséhez, valamint pályázatokhoz 

kapcsolódó közbeszerzési dokumentációk, 

elszámolások, és szakmai beszámolók, továbbá a 

projekt fenntartási időszakában, a projekttel 

kapcsolatos fenntartási jelentések feltöltése az EPTK 

(Elektronikus Pályázói Tájékoztató Felület) 

rendszerbe. 

GDPR. 6. cikk (1) bekezdés e) pont, 

közfeladat ellátása 

a Helyreállítási és Rezilienciaépítési 

Eszköz létrehozásáról szóló Európai 

Parlament és a Tanács (EU) 2021/241 

Rendelet 22. cikkben foglaltakra 

tekintettel. 

a közbeszerzési eljárásban, 

koncessziós beszerzési 

eljárásban, mint részvételre 

jelentkező, ajánlattevő  

nyilatkozatot tevő személy  

neve, aláírása A TANÁCS (EU) 2022/576 RENDELETE (2022. 

április 8.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz 

intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről 

szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról c. 

rendelet előírásainak való megfelelés. 

GDPR. 6. cikk (1) bekezdés e) pont, 

közfeladat ellátása 

a TANÁCS (EU) 2022/576 

RENDELETE (2022. április 8.) az 

ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz 

intézkedések miatt hozott korlátozó 

intézkedésekről szóló 833/2014/EU 

rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében 

foglaltakra tekintettel. 
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3.2. A személyes adatok forrása, ha azokat nem az érintett bocsátotta a Központ rendelkezésére 

A Központ a személyes adatokat a vele szerződő féltől („együttműködő partner”), vagy az érintettől 

szerzi be. 

3.3. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái 

Az érintettek adatait az egyes szerződésekben, megállapodásokban vállalt feladatai és kötelezettségei 

ellátása érdekében a Központ a következő címzettekkel közölheti:  

a) A Projekt megvalósításában résztvevő adatfeldolgozók. 

b) A támogatáskezelés folyamatában a 413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet szerint részt vevő 

szervezetek (Irányító Hatóság, Közreműködő szervezet, Alapok alapját végrehajtó szervezet, 

közbeszerzések szabályosságát ellenőrző szervezet). 

c) A támogatáskezelő szervezetek adatfeldolgozói. 

d) Az IKT eszközök átadás-átvételi folyamatának elősegítése érdekében kapcsolattartók 

elérhetőségi adatainak továbbítása (pl. a kiszállítást végző részére). 

e) Az IKT eszközt átvevő és az ingyenes pedagógus-továbbképzést vállaló pedagógusok 

személyes adatait a felnőttképzés megszervezéséhez és kapcsolatfelvételhez szükséges 

mértékben a Klebelsberg Központ a vele szerződésben álló képzésszervezőnek továbbítja. 

Az érintettek adatait az egyes szerződésekben, megállapodásokban vállalt feladatai és kötelezettségei 

ellátása érdekében az Intézmények a káresemények rendezéséhez szükséges mértékben az erre kijelölt 

szakszerviz részére továbbíthatja. 

3.4. Adatfeldolgozó  

a) Adatfeldolgozó neve: eKRÉTA Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, székhelye: 

1111 Budapest Budafoki u. 59. 

Tevékenysége: a szerződésekhez kapcsolódó pénzügyi-gazdasági, valamint iratkezelési 

nyilvántartási rendszer, valamint a KRÉTA Tárgyi Eszköz Ellátási és Karbantartási (TESZEK) 

Modul üzemeltetése. 

a) Adatfeldolgozó neve: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (NISZ Zrt.), székhely: H-1081 Budapest, Csokonai u. 3.  

Tevékenysége: a hálózati infrastruktúra és kommunikációs csatornák (e-mail, telefon) 

biztosítása. 

c) A Projektben részt vevő Köznevelési Intézmények, valamint Fenntartóik. 

3.5. Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez 

A Központ nem továbbít harmadik országbeli címzett vagy valamely nemzetközi szervezet részére 

személyes adatokat.  
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3.6. Személyes adatok tárolásának időtartama 

A Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és 

felelős intézményeiről szóló 413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet 18. §-a alapján a támogatási igényekkel 

és a támogatásokkal kapcsolatos valamennyi dokumentum megőrzési ideje 2036. december 31. 

4. AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉRINTETTI JOGOK ÉS JOGGYAKORLÁS 

4.1. Tájékoztatáshoz való jog 

Az adatkezeléssel érintettnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, amelyet a Központ 

jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesít. 

4.2. Hozzáférési jog 

Az érintett kérelmére a Központ tájékoztatást nyújt arról, hogy a személyes adatainak kezelése 

folyamatban van-e és ha igen, akkor a személyes adatokhoz és a következő információkhoz a Központ 

hozzáférést biztosít: 

a) az adatkezelés céljai; 

b) az érintett személyes adatok kategóriái; 

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a Központ a személyes 

adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, 

illetve a nemzetközi szervezeteket; 

d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam 

meghatározásának szempontjai. 

4.3. Személyes adatok helyesbítéséhez való jog 

Az érintett bármikor jogosult arra, hogy kérésére a Központ indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse 

a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.  

A személyes adataiban bekövetkezett változást az érintett köteles a Központnak a változástól számított 

öt munkanapon belül bejelenteni. 

4.4. Törléshez való jog 

Jelen tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán az érintett csak akkor élhet a törléshez való jogával, 

ha az adat a megjelölt adatkezelési célból és a projektben meghatározott feladatok végrehajtásához nem 

szükséges, vagy a megjelölt cél elérését már nem szolgálja.  

4.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Központ korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike 

teljesül: 

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Központ ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását; 

http://www.kk.gov.hu/


 
 

 

Klebelsberg Központ 

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. 
Telefon: +36 (1) 795 1170  
E-mail: rrfˍdigitalis@kk.gov.hu   
Web: www.kk.gov.hu 
RRF-1.2.1-2021-2021-00001 
Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára 

c) a Központnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett 

igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Központ jogos indokai elsőbbséget 

élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

4.6. Tiltakozáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes 

adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ha álláspontja szerint a 

Központ a személyes adatát az adott eljárásra vonatkozó adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal 

összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben a Központnak kell igazolnia, hogy a 

személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek 

az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.  

Közvetlen üzletszerzés vagy profilalkotás érdekében a Központ nem kezel személyes adatokat. 

4.7. Az érintetti jogok érvényesítésére szolgáló eljárásrend  

Az érintett a jogait az 1. pontban megjelölt elérhetőségre tekintettel megküldött elektronikus levelében, 

a Központ székhelyére eljuttatott postai levélben gyakorolhatja. A Központ az érintett kérelmének 

vizsgálatát és teljesítését, annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, indokolatlan késedelem 

nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül elbírálja és döntéséről az 

érintettet írásban, vagy ha a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti. Szükség 

esetén – figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát – ez a határidő további két 

hónappal meghosszabbítható. 

Amennyiben a kérelem nem teljesíthető, úgy a Központ haladéktalanul írásban tájékoztatja az érintettet 

az elutasítás tényéről, annak jogi és ténybeli indokairól, valamint a jogorvoslati jogairól. 

5. AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ JOGORVOSLATI JOG  

Jogainak érvényesítése érdekében az érintett: 

a) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) vizsgálatát 

kezdeményezheti a Központ intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, ha a Központ az 

adatkezeléshez kacsolódó jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére 

irányuló kérelmét elutasítja, valamint 

b) a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése szerint 

személyes adatainak kezelése során az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése 

alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban 

vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat, továbbá 

c) adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulhat, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben 

az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye 

(ideiglenes lakcím), illetve a Központ székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be 

keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a 

http://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-kereso oldalon. A Központ székhelye szerint a 

perre a Fővárosi Törvényszék (1055, Budapest, Markó u. 27.) rendelkezik illetékességgel. 

http://www.kk.gov.hu/

