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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.
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. Az adatkezelés célja
Az adatigénylési kérelmek teljesíthetősége, továbbá annak kiszűrése, hogy azonos igénylő,
azonos tárgykörben egy éven belül ismételt kérelmet nyújt be.
3. A kezelt adatok köre
Az adatigénylést kezdeményező amennyiben természetes személy legalább a nevét és azt az
elérhetőségét köteles megadni, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely
tájékoztatás és értesítés megadható.
Nem természetes személy esetén név helyett megnevezést szükséges megadni.
4. Az adatkezelés jogalapja
Az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség
teljesítése.
5. Az adatkezelés időtartama
A személyes adatok az igény beérkezését követő egy év elteltével kerülnek törlésre.
Amennyiben ezen időtartamon belül jogorvoslati eljárás indul akár hatóság előtt, akár a
bíróságon, úgy az adatkezelő a jogi igény érvényesítéséhez szükséges időtartamig kezeli a
személyes adatokat, majd annak lezárultát követően haladéktalanul törli azokat.
6. Az adatokhoz hozzáférők köre, adattovábbítás
A 3. pontban rögzített személyes adatokat az adatkezelő részéről maximum azon munkatársak
ismerhetik meg akik az adatigénylés teljesítésében részt vesznek.

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.

