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1. Általános rendelkezések és elérhetőségek
A jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban Tájékoztató) azon személyes adatokra vonatkozik,
amelyeket Önről az Esztergomi Tankerületi Központ (továbbiakban Tankerület) gyűjt és kezel.
A tájékoztató a Tankerület 19/2018. (VII.30.) számú Közszolgálati adatvédelmi szabályzatával
összhangban készült.
Név: Esztergomi Tankerületi Központ
Székhely: 2500 Esztergom, Lőrinc utca 7.
Adószám: 15839156-2-11
Képviselő: Muszela Szabolcs Tankerületi igazgató
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Drahos Tamás
E-mail: esztergom@kk.gov.hu, tamas.drahos2@kk.gov.hu
Honlap: https://kk.gov.hu/esztergom
2. Munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelés – a kezelt adatok köre
A munkavállalóktól kizárólag olyan adatok kérhetők és tarthatók nyilván, olyan munkaköri orvosi
alkalmassági vizsgálatok végezhetők, amelyek munkaviszony létesítéséhez, fenntartásához és
megszüntetéséhez, illetve a szociális-jóléti juttatások biztosításához szükségesek és a
munkavállaló személyhez fűződő jogait nem sértik.
A Tankerület munkaviszony/kormányzati szolgálati jogviszony/közalkalmazotti jogviszony (a
továbbiakban: jogviszony) létesítése, teljesítése vagy megszűnése céljából, a vonatkozó
jogszabályi előírások figyelembevételével kezeli a munkavállaló alábbi adatait:
a) nevét, születési nevét,
b) lakcímét, szükség szerint tartózkodási helye címét, illetve értesítési címét,
c) születési helyét, anyja nevét,
d) társadalombiztosítási azonosító jelét, adóazonosító jelét
e) állampolgárságát,
f) azon bankszámlaszámát, ahová a munkabérét utaljuk,
g) jelenléti, a munkavégzés helyével, idejével kapcsolatos adatait,
h) munkára való alkalmasságával összefüggésben szolgáltatott adatait,
i) a végzett munka dokumentálásával, illetve értékelésével összefüggő adatait,
j) személyi okmánya számát,
k) esetlegesen szakszervezeti tagságával kapcsolatos adatait,
l) munkakörét,
m) végzettséget igazoló okmány másolatát, továbbképzések adatait,
n) előző jogviszonyok adatait,
o) munkabérének összegét, bérfizetéssel, egyéb juttatásokkal kapcsolatos adatait,
p) a munkatárs munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály, illetve írásbeli hozzájárulása
alapján levonandó tartozást, illetve ennek jogosultságát
q) a munkaviszony megszűnésének módjait, indokait,
r) erkölcsi bizonyítványát,
s) magánnyugdíj-pénztári és önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagság esetén a pénztár
megnevezése, azonosító száma és a munkatárs tagsági száma,
t) családi állapotára, gyermekeinek számára vonatkozó adatait,

u) esetlegesen fényképét, önéletrajzát, telefonszámát, e-mail címét,
v) tanulmányi szerződésben található adatait,
w) pedagógus minősítés adatai, pedagógus igazolvány adatai,
x) béren kívüli juttatással kapcsolatos adatait (cafeteria, ruházati költségtérítés, képernyő előtti
munkavégzés esetén járó költségtérítés)
y) gyermek után járó kedvezmények igénybevételére jogosító adatait,
3. Az adatkezelés célja
A Tankerület a 2. pontban meghatározott személyes adatokat minden esetben a jogszabályi
előírások alapján, így elsősorban a Munka Törvénykönyvben (2012.évi I.tv.), a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló törvényben (1992. évi XXXIII. tv.), valamint a kormányzati igazgatásról szóló
törvényben (2018. évi CXXV. törvény) meghatározott szerint kezeli.
Az adatkezelés célja, hogy a Tankerület a munkaviszony létesítéséhez szükséges
dokumentumokat elkészítse, a munkaviszony létesítéséhez szükséges bejelentéseket megtegye,
és ellássa a munkaviszony fennállása során szükséges feladatait.
4. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a Tankerület és a munkavállaló között létrejövő szerződéses jogviszony
teljesítése (GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont), valamint GDPR 6 (1) bek. c) pontja
szerint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.
5. Az adatkezelés időtartama
A személyes adatokat is tartalmazó személyügyi/munkaügyi dokumentumok tárolásának
időtartama: 50 év.
6. Az adatokhoz hozzáférők köre, adattovábbítás
A személyes adatok címzettjei: a munkáltató vezetője, munkáltatói jogkör gyakorlója, a
Tankerület munkaügyi, bérügyi feladatokat ellátó munkatársi és adatfeldolgozói.
A Tankerület a munkatársra vonatkozó tényt, adatot, véleményt harmadik személlyel csak
törvényben meghatározott esetben vagy a munkavállaló hozzájárulásával közölhet.
A Tankerület a jogviszonyból származó kötelezettségek teljesítése céljából a munkatárs
személyes adatait - az adatszolgáltatás céljának megjelölésével, törvényben meghatározottak
szerint - adatfeldolgozó számára átadhatja.
A rögzített adatok tekintetében az Esztergomi Tankerületi Központ adatfeldolgozóként az
A) eKRÉTA Informatikai Zrt.-t (cégjegyzékszám: 13-10-041619), székhely: 2030 Érd, Retyezáti
utca 48., adószám: 25707144-2-13).
B) Magyar Államkincstárt (KIRA) (székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.)
C) Klebelsberg Központot (székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46., adószám:
15799658-2-41) veszi igénybe.

A munkatársra vonatkozó adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú
felhasználásra - hozzájárulása nélkül, személyazonosításra alkalmatlan módon - a jogszabályok
alapján átadhatók.
További információkat a Tankerület 19/2018. (VII.30.) számú Közszolgálati adatvédelmi
szabályzata tartalmaz.
7. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai
7.1 A tájékoztatás kéréséhez való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a
Tankerülettől, hogy tájékoztassa:







milyen személyes adatait,
milyen jogalapon,
milyen adatkezelési cél miatt,
milyen forrásból,
mennyi ideig kezeli,
a Tankerület kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz
biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait

A Tankerület az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre
küldött levélben teljesíti.
7.2. Az adatok módosítása (helyesbítése) és törlése
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti az Önre vonatkozó pontatlan
személyes adatainak módosítását (helyesbítését), illetve a hiányos személyes adatok
kiegészítését.
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti személyes adatainak törlését,
ha azok kezelése jogellenes, ha az adatkezelés célja megszűnt, ha az érintett visszavonja
hozzájárulását, ha az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt, továbbá ha azt bíróság
vagy hatóság elrendelte.
Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az
adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való
tekintettel az Ön jogos érdekét nem sérti.
Az Adatkezelő a személyes adatokat nem törli, ha azok szükségesek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
8. Jogorvoslati lehetőségek

Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelő döntésével nem ért egyet panasszal
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: (+36-1) 391-1400
Telefax: (+36-1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelő döntésével nem ért egyet –annak
közlésétől számított 30 napon belül – Ön az Adatkezelővel szemben közvetlenül is fordulhat
jogorvoslatért az Adatkezelő székhelye szerinti vagy a lakóhelye, illetve tartózkodási helye
szerinti bírósághoz. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Amennyiben az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakon kívül további információra van
szüksége, akkor a 1. pontban megadott elérhetőségen keresztül kérhet tájékoztatást.
Ha az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatban észrevétele, kifogása van, vagy az adatai
kezeléséről tájékoztatást szeretne kérni, akkor azt a tamas.drahos2@kk.gov.hu elérhetőségen
teheti meg.
9. Kikötés
Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját megváltoztassa. Erre
különösen akkor kerülhet sor, ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása
nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az
adatkezelő 15 nappal előtte közzéteszi honlapján.

