
 
Győri Tankerületi Központ 

 

Cím: 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17. 
Telefon: 06-96/795-299 

E-mail: marianna.varga@kk.gov.hu 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 

1. Az adatkezelés célja  
 
A Győri Tankerületi Központ - mint a 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet alapján az állami 
köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szerv - a személyes adatokat a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, ezen törvény mindenkor hatályos 
végrehajtási rendeletében (Vhr.), továbbá az egyéb jogszabályokban, így különösen, de nem 
kizárólag a mindenkor hatályos államháztartásról szóló törvényben, a mindenkor hatályos 
számviteli törvényben, a mindenkor hatályos éves költségvetési törvényben előírtak szerint, a 
jogszabályokban meghatározott közfeladatainak szakszerű ellátása céljából kezeli.  
 
2. Az adatkezelés jogalapja 
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(a továbbiakban: Infotv.)  5. § (1) bekezdés b) pontja alapján az érintett önkéntes, megfelelő 
tájékoztatáson alapuló hozzájárulása, továbbá az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, 
törvényen alapuló kötelező adatkezelés, valamint a természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint 
a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679 Rendeletének (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) 6. cikk (1) 
bekezdés a), b), c) és e) alpontja. 
 
3. Adatvédelmi tisztviselők 
 
Neve:             dr. Csorba Gergő  
Címe:                9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17. 
Telefonszám:     06-96/795-296 
E-mail:               gergo.csorba@kk.gov.hu 
 
Neve:             dr. Kiss Zsuzsanna  
Címe:                9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17. 
Telefonszám:     06-96/795-348 
E-mail:               zsuzsanna.kiss@kk.gov.hu 
 
Neve:             dr. Stancig Zoltán  
Címe:                9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17. 
Telefonszám:     06-96/795-227 
E-mail:               zoltan.stancig@kk.gov.hu 
 
Adatvédelmi incidens bejelentésére szolgáló e-mail: gyor@kk.gov.hu 

 
Az adatvédelmi incidens alatt a biztonság olyan sérülését értjük, amely a továbbított, tárolt vagy 
más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 
eredményezi. 
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Fentiekre tekintettel adatvédelmi incidens különösen: 
 személyes adatok jogosulatlan megismerése, szóbeli közlése, nagy nyilvánosság előtti 

jogellenes közzététele, 
 személyes adatok téves címzett részére történő elküldése, 
 adathalászat, informatikai rendszer feltörése, 
 eszköz elvesztése vagy ellopása, levél elvesztése vagy jogosulatlan felnyitása, 
 papír alapú dokumentum elvesztése, ellopása, nem megfelelő módon történő 

megsemmisítése, stb. 
 

4. Adatkezelő 
 
Név:  Győri Tankerületi Központ 
Székhely:  9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17. 
Törzsszám: 835123 
Adószám:  15835121-2-08 
E-mail:  gyor@kk.gov.hu  
Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége: a 3. pontban meghatározottak szerint.  
 
5. A kezelt adatok köre, kezelése 
 
A Győri Tankerületi Központ által kezelt adatok fajtái: 

a. Az ügyvitelhez kapcsolódó adatkezelés az ügy nyilvántartásához (iktatásához), 
feldolgozásához kapcsolódik. Alapvető célja az adott ügyhöz tartozó eljárás 
lefolytatásához, az adatkezelés szereplőinek azonosításához és az ügy befejezéséhez 
szükséges adatok biztosítása. Az ügyviteli célú adatkezelés során a személyes adatok 
kizárólag az adott ügy irataiban szerepelnek; kezelésük ebből a célból csak az alapul 
szolgáló irat selejtezéséig lehetséges. 

b. A nyilvántartási célú adatkezelés a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvényben, illetve egyéb jogszabályokban előre meghatározott adatkörök alapján 
gyűjtött adatfajtákból álló adatállományt hoz létre, az adatkezelés időtartama alatt 
biztosítva az adatok különböző jellemzők alapján történő visszakereshetőségét, 
lekérdezhetőségét. 

c. A foglalkoztatottak személyes adatainak kezelése 
A Győri Tankerületi Központ személyügyi nyilvántartásainak kezelésére és vezetésére a 
mindenkor hatályos jogszabályok és belső szabályzatok irányadóak. 

 
6. Az adatkezelés időtartama  
 

a. az ügyviteli és nyilvántartási adatok a mindenkor hatályos levéltári törvény, valamint az 
illetékes levéltár által jóváhagyott irattári terv szerint kerülnek megőrzésre, selejtezésre, a 
levéltárnak átadásra.  

b. a dolgozói személyes adatokat a Győri Tankerületi Központ a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. 
évi I. törvényben (Mt.), a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben, 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben és a munkaviszonyra vonatkozó 
egyéb jogszabályok keretei között őrzi meg. Az adatok a mindenkor hatályos levéltári 
törvény, valamint az illetékes levéltár által jóváhagyott irattári terv szerint kerülnek 
megőrzésre, selejtezésre, a levéltárnak átadásra.  

  
Az adatkezelés időtartamára vonatkozó további szabályokat a Győri Tankerületi Központ 
30/2017. (VIII.25.) sz. iratkezelési szabályzata és 34/2017. (VIII.31.) sz. adatvédelmi szabályzata 
tartalmazza.  
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7. Adattovábbítás, adatfeldolgozás 
 
1. A Győri Tankerületi Központ jogszabályi rendelkezések alapján foglalkoztatottakkal 
kapcsolatos adatokat adhat át a Magyar Államkincstár részére.  
2. A Győri Tankerületi Központ a munkaügyi, pénzügyi, tanügyi és működtetési feladatainak 
ellátása érdekében adatokat adhat át az Alba Komondor Kft. részére. 
3. A Győri Tankerületi Központ a munkaügyi, pénzügyi, tanügyi és működtetési feladatainak 
ellátása érdekében adatokat adhat át az SAP rendszert üzemeltető SDA Informatikai Zrt.-nek. 
4. A Győri Tankerületi Központ a munkaügyi, pénzügyi, tanügyi és működtetési feladatainak 
ellátása érdekében adatokat adhat át a Klebelsberg Központ, mint a tankerületi központ 
középirányító szerve részére.  
5. A Győri Tankerületi Központ az állami vagyon nyilvántartásával kapcsolatos feladatainak 
ellátása érdekében adatokat adhat át a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. részére. 
6. Az adatokat átvevő, adatfeldolgozó jogait és kötelezettségeit a fenti esetekben a hatályos 
jogszabályok, belső szabályzatok, vagy azok alapján létrejött megállapodások tartalmazzák. 
 
8. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai 
 
Az érintett adatok kezelésével kapcsolatos jogait különösen az Info.tv. II/A. Fejezete tartalmazza. 
Az adatokhoz való hozzáférés, adatok helyesbítése, törlése szabályait a GDPR 15.-21. cikke 
(Infotv. 14-19. § és 21. §), a jogorvoslatra vonatkozó szabályokat (adatvédelmi hatósághoz, 
bírósághoz fordulás joga jogsérelem esetén) a GDPR 77. és 79. cikk (Infotv. 22. §, 52. §) 
tartalmazza.  
Az Info.tv. 14. § alapján az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő és az annak megbízásából 
vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában a 
törvényben meghatározott feltételek szerint 
a) az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást 
kapjon (előzetes tájékozódáshoz való jog). Az érintett a 3. pontban megadott elérhetőségeken 
keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől. Az érintett kérelmére az Adatkezelő 
tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az 
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy 
kapták meg az érintettek személyes adatait. 
b) kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a 
rendelkezésére bocsássa (hozzáféréshez való jog), 
c) kérelmére, valamint az Info.tv. II/A. fejezetben meghatározott további esetekben személyes 
adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (helyesbítéshez való jog). Az érintett a 
rendszerben rögzített adatainak módosítását – jogszabályban előírt kötelező adatkezelés 
kivételével – bármikor kérheti. Adatkezelő a helyesbítésről az érintettet, továbbá mindazokat 
értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha az 
az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.  
d) kérelmére, valamint az Info.tv. II/A. fejezetben meghatározott további esetekben személyes 
adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozásához való jog). Az érintett – a 
törvényen alapuló adatkezelések kivételével - a 3. pontban megadott elérhetőségeken keresztül 
írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő korlátozza. 
e) kérelmére, valamint az Info.tv. II/A. meghatározott további esetekben személyes adatait az 
adatkezelő törölje (törléshez való jog). Az érintett a rendszerben rögzített adatainak törlését –
jogszabályban előírt kötelező adatkezelés kivételével – bármikor kérheti. Az Adatkezelő a 
személyes adatokat törli: 
•          ha annak kezelése jogellenes, 
•          ha az érintett azt kéri; 
•          ha az adatkezelés célja megszűnt; 
•          ha az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt; 
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•          ha azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a 
továbbiakban: Hatóság) elrendelte. 
Adatkezelő a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot 
adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha az az adatkezelés céljára való tekintettel 
az érintett jogos érdekét nem sérti. 
f) Az érintett a 3. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban tiltakozhat személyes 
adatának kezelése ellen (tiltakozás joga) a jogszabályban meghatározott esetekben.   
  
9. Adatbiztonság 
 
Az adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága: 
 
Adatkezelő megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket: 
a) amelyek ahhoz szükségesek, hogy az alkalmazások az informatikai biztonsági szabályzatban 
foglaltaknak megfelelően működjenek; 
b) biztosítja, hogy a jogosult felhasználók a jogosultsági szintjüknek megfelelően érjék el az 
alkalmazások funkcióit és az adatokat; 
c) gondoskodik ezen adatok mentéséről és archiválásról. 
 
Adatkezelő köteles betartani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi 
jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához szükségesek. A feltöltött állományokat az 
Adatkezelő köteles vírusellenőrzésnek és egyéb biztonsági szűréseknek alávetni. 
 
Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés 
biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban a kockázatoknak megfelelő 
védelmi szintet nyújt, az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és oly módon 
üzemelteti, hogy a kezelt adat: 
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás); 
b) hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége); 
c) változatlansága igazolható legyen (adatintegritás); 
d) csak az arra jogosult számára legyen hozzáférhető, a jogosulatlan hozzáférés ellen védett 
legyen (adat bizalmassága). 
 
10. Jogorvoslati lehetőségek és egyéb információk 
 
Amennyiben az érintett a személyes adatának kezelése ellen tiltakozik, az Adatkezelő a 
tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn – legfeljebb 15 napon - belül 
megvizsgálja, és annak eredményéről az érintettet írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás 
indokolt, az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – 
megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett 
intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot 
korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 
Az érintett a jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelő az érintett tiltakozása 
kapcsán hozott döntésével nem ért egyet – annak közlésétől számított 30 napon belül – az 
Adatkezelő ellen a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat. A bíróság az 
ügyben soron kívül jár el. 
  
Panasszal az érintett Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet: 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely/ Postacím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
Telefon: (+36-1) 391-1400 
Telefax: (+36-1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
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Adatkezelő az adatátviteli kapcsolat bármely hibájából, illetve működésképtelenségéből eredő 
kárért, illetve bármely hátrányért való felelősségét kizárja.    
Ha az érintettnek az adatai kezelésével kapcsolatban észrevétele vagy kifogása van, az 
Adatvédelmi tisztviselő a 3. pont szerinti elérhetőségen áll rendelkezésre. 
 
11. A köznevelési intézmények adatkezelése 
 
A Győri Tankerületi Központ önálló költségvetési szerv. Az általa fenntartott köznevelési 
intézmények szervezeti szempontból nem minősülnek önálló költségvetési szervnek, az egyes 
köznevelési intézmények a Győri Tankerületi Központ jogi személyiségű szervezeti egységei.  
 
A köznevelési intézmények adatkezelésére vonatkozó legfőbb szabályokat különösen a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26. alcíme („A köznevelési intézményekben nyilvántartott 
és kezelt személyes és különleges adatok”) valamint egyéb hatályos jogszabályok határozzák meg.  
 
12. Releváns jogszabályok 
 
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)  
- az Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 
- a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 
- a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 
- az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a 
Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet 
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(Infotv.); 
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.); 
- az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a 
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi 
rendelet vagy GDPR); 
- az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (Vtv.), 
- az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (Vhr.), 
- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXXII. törvény (Nvt.), 
- a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.)  
- a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) 
Korm. rendelet 
 
 
 
  

 


