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BEVEZETÉS
A Jászberényi Tankerületi Központ (továbbiakban: Tankerület, munkáltató), mint adatkezelő
kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységeivel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a
jelen tájékoztatóban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi
aktusaiban meghatározott elvárásoknak, így különösen 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 irányelv
hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: Rendelet), valamint a 2011. évi CXII. törvény az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban: Info tv.),
illetve a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban: Ptk) jogszabályoknak.
Az adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek, adatvédelmi
tájékoztatók, folyamatosan elérhetőek a Tankerület honlapján (http://kk.gov.hu/jaszbereny).
Az adatkezelő fenntartja magának a jogot a tájékoztató bármikor megváltoztatására.
Az esetleges változásokról minden esetben értesíti az érintetteket.
1. FEJEZET
ALAPELVEK, ALAPFOGALMAK
A Tankerület elkötelezett az ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten
fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A
Tankerület, mint adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan
biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
1.1 Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy
másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami
jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös
szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő: Jászberényi Tankerületi Központ.
Név: Jászberényi Tankerületi Központ
Székhely: 5100. Jászberény, Szabadság tér 16.
Adószám: 15837271-2-16
Képviselő: Zsemberi Zoltán, tankerületi igazgató
Telefonszám: +36 57 795-201
E-mail cím: zoltan.zsemberi@kk.gov.hu
honlap: http://kk.gov.hu/jaszbereny
1.2 Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az
adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a
tájékoztatása.
1.3 Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval
vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt
a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
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1.4 Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés,
felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján,
összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
1.5 Az adatkezelés elvei:
a) Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság
b) Célhoz kötöttség
c) Adattakarékosság (releváns adatok)
d) Pontosság (és naprakész nyilvántartás)
e) Korlátozott tárolhatóság (csak a cél eléréshez szükséges ideig)
f) Integritás és bizalmas jelleg (adatbiztonság)
g) Elszámoltathatóság
1.6 A Jászberényi Tankerületi Központ adatvédelmi tisztviselője:
Neve: Czinkóczi Tibor
Címe: 5100. Jászberény, Szabadság tér. 16.
Telefonszáma: 06 57/795-201
E-mail címe: tibor.czinkoczi@kk.gov.hu.
2. FEJEZET
JOGOS ÉRDEKEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK
2.1 Adatkezelési eljárás jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén
2.1.1 A Tankerület az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke (például hálózat biztonsága,
csalás megelőzése, stb.) jogalapja mellett kezel személyes adatokat.
2.1.2 Jogos érdek jogalap esetén el kell végezni az érdekmérlegelési tesztet. Ennek keretében
definiálni kell a jogos érdeket, meg kell nevezni az érintettre gyakorolt hatást, vizsgálni kell, hogy
az adatkezelés szükséges, illetve arányos-e, mérlegelni kell, hogy a jogos érdek vagy pedig az
érintetti jog-e a hangsúlyosabb. Az adott adatkezelésnek az érintettre nézve a minimális hatása kell,
hogy legyen, melynek eszközeit fel kell kutatni.
2.1.3 Az érintettet tájékoztatni kell a jogos érdekről, mint adatkezelési jogalapról, az
érdekmérlegelési tesztről és az ezzel összefüggő tiltakozási jogáról. Amennyiben az érintett
tiltakozik, a személyes adat nem kezelhető tovább, kivéve, ha a Tankerület bizonyítja, hogy az
adatkezelést kényszerítő ok indokolja.

3. Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett jogai:
3.1. A tájékoztatás kéréshez való jog: Az érintett személy az adatkezelő 1. pontban megadott
elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől arról, hogy milyen
személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból, milyen forrásból, mennyi
ideig kezeli, az adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz
biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. Az adatkezelő az érintett
kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött levélben
teljesíti.
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3.2. A helyesbítéshez való jog: Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül,
írásban kérheti, hogy az adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát.
3.3. A törléshez való jog: Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül
írásban kérheti az adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés
jogszabályon alapul, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez
szükséges a kezelése.
3.4. Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog: Az érintett személy az 1. pontban
megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait az adatkezelő
korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja azok pontosságát, arra az időtartamra, amíg az
adatkezelő ellenőrzi személyes adatok pontosságát (a), az adatkezelés jogellenes, és az érintett
ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását (b), az adatkezelőnek
már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat
jogi igények érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy védelméhez (c), vagy az érintett
tiltakozott az adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy az
adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben (d).
3.5. A tiltakozáshoz való jog: Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken
keresztül írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az közérdekből vagy jogos érdekből
történik, ha közvetlen üzletszerzés érdekében történik, tudományos és történelmi kutatási célból
vagy statisztikai célból kerül sor az adatkezelésre.
Az érintett jogainak gyakorlása iránti kérelmet az 1. pont szerinti elérhetőségen terjesztheti elő
személyesen, postai úton vagy elektronikusan. Az adatkezelő a kérelmet 30 napon belül
megvizsgálja és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
4. Jogorvoslati lehetőség:
Amennyiben a pályázó megítélése szerint az adatkezelő általi adatkezelés nem felel meg a
vonatkozó jogszabályi követelményeknek, jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál panasszal élni, illetve bírósághoz fordulni.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: 06 1 391 1400
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
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