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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen Adatkezelési tájékoztató célja a Gyermekek és Gondviselőik személyes adatainak kezelésére
vonatkozó információk (különösen az adatkezelés célja, jogalapja, valamint az érintetteket megillető
jogok) megosztása az érintett személyekkel.
Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a személyes adatok kezelése mindenkor az alkalmazandó
adatvédelmi jogszabályi előírásoknak (ideértve különösen az általános adatvédelmi rendeletet (GDPR),
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt
(Infotv.), valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényt (Nkt.) megfelelően történjen.
A személyes adatok biztonságának garantálása érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és
szervezési intézkedéseket hajt végre.
A jelen tájékoztatóval, vagy az adatkezeléseket érintő bármely egyéb kérdéssel kapcsolatban forduljon
hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségen.

1. ADATKEZELŐ
Avalon International School
székhely:
adószám:
OM azonosító:
e-mail cím:
weboldal:
továbbiakban:

3516 Miskolc, Forrás utca 1.
26941749-2-05
203370
info@ais.hu
https://www.ais.hu
AIS vagy Adatkezelő

2. AZ ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATOK, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA
(A) Gondviselők személyes adatainak kezelése
SZEMÉLYES ADAT (KATEGÓRIA)

ADATKEZELÉS CÉLJA

ADATKEZELÉS JOGALAPJA

név, lakóhely, tartózkodási
hely, telefonszám

az Adatkezelő
közfeladatának megfelelő
ellátása (a jogszabály által
előírt nyilvántartás vezetése)

GDPR 6. cikk (1) e) pont –
közfeladat ellátása

anyja neve, születési hely és
idő

oktatási-nevelési
megállapodás megkötése

GDPR 6. cikk (1) b) pont –
szerződés teljesítése

e-mail cím

Gondviselővel való
kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (1) f) pont –
AIS jogos érdeke

(B) Gyermekek személyes adatainak kezelése
SZEMÉLYES ADAT (KATEGÓRIA)
név, születési hely és idő,
nem, állampolgárság,
lakóhely, tartózkodási hely,
TAJ szám, Magyarországon
tartózkodás jogcíme és a

ADATKEZELÉS CÉLJA
az adatkezelő
közfeladatainak ellátása a
nemzeti köznevelésről szóló

ADATKEZELÉS JOGALAPJA
GDPR 6. cikk (1) e) pont –
közfeladat ellátása

jogosító okirat megnevezése,
száma (nem magyar
állampolgár esetén)

törvényben (Nkt.) foglaltak
szerint

szülő, törvényes képviselő
neve, lakóhelye, tartózkodási
helye, telefonszáma

az adatkezelő
közfeladatainak ellátása a
nemzeti köznevelésről szóló
törvényben (Nkt.) foglaltak
szerint

GDPR 6. cikk (1) e) pont –
közfeladat ellátása

felvételivel kapcsolatos
adatok; köznevelési
alapfeladat, amelyre a
jogviszony irányul; jogviszony
szünetelésével,
megszűnésével kapcsolatos
adatok; gyermek
mulasztásával kapcsolatos
adatok; kiemelt figyelmet
igénylő gyermekre vonatkozó
adatok; gyermeket érő
balesetre vonatkozó adatok;
oktatási azonosító szám;
mérési azonosító

az adatkezelő
közfeladatainak ellátása a
nemzeti köznevelésről szóló
törvényben (Nkt.) foglaltak
szerint

GDPR 6. cikk (1) e) pont –
közfeladat ellátása

tanulói jogviszonnyal
kapcsolatos adatok
(magatartás, szorgalom és
tudás értékelése és
minősítése, vizsgaadatok;
tanulói fegyelmi és kártérítési
ügyekkel kapcsolatos adatok;
diákigazolványszám;
tankönyvellátással
kapcsolatos adatok;
évfolyamismétlésre
vonatkozó adatok; tanulói
jogviszony megszűnésének
időpontja)

az adatkezelő
közfeladatainak ellátása a
nemzeti köznevelésről szóló
törvényben (Nkt.) foglaltak
szerint

GDPR 6. cikk (1) e) pont –
közfeladat ellátása

országos mérés-értékelés
adatai

az adatkezelő
közfeladatainak ellátása a
nemzeti köznevelésről szóló
törvényben (Nkt.) foglaltak
szerint

GDPR 6. cikk (1) e) pont –
közfeladat ellátása

határon túli kirándulások

az adatkezelő
közfeladatainak ellátása a
nemzeti köznevelésről szóló
törvényben (Nkt.) foglaltak
szerint

GDPR 6. cikk (1) e) pont –
közfeladat ellátása

esetleges speciális
táplálkozásra vonatkozó
adatok kezelése

Speciális étrend kialakítása

GDPR 6. cikk (1) f) pont –
AIS jogos érdeke

név, chipkártya sorszáma,
belépés/kilépés időpontja,
használt kapu

Beléptető rendszer
keretében történő
adatkezelés a belépések és
kilépések ellenőrzése
érdekében.

GDPR 6. cikk (1) f) pont –
AIS jogos érdeke

egészségügyi nyilatkozatban
szereplő egészségügyi adatok
kezelése (betegségek, orvosi
kezelések, allergia,
gyógyszerérzékenység,
rendszeres gyógyszerszedés,
baleset, műtét)

Azon egészségügyi adatok
kezelése, amelyek
szükségesek a gyermek
életének, testi épségének,
illetve egészségének
védelméhez az oktatásinevelési tevékenység
végzése során.

GDPR 6. cikk (1) b) pont és
9. cikk (2) a) pont

3. SZEMÉLYES ADATOK FORRÁSA
A Gyermekek személyes adatainak forrása az adott Gyermek Gondviselője (szülő, törvényes
képviselő).
A Gondviselők személyes adatait maguk a Gondviselők bocsátják az Intézmény
rendelkezésére.

4. SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI
A Gyermek személyes adatai az Nkt. 41. § (7)-(8) bekezdéseivel összhangban az alábbi
címzettek részére kerülhetnek továbbításra a törvényben meghatározott célokból:

ADATOK

TOVÁBBÍTÁS CÉLJA

CÍMZETTEK

a Gyermek neve, születési
helye és ideje, lakóhelye,
tartózkodási helye, szülője
neve, törvényes képviselője
neve, szülője, törvényes
képviselője
lakóhelye,
tartózkodási
helye
és
telefonszáma, jogviszonya
kezdete,
szünetelésének
ideje,
megszűnése,
magántanulói
jogállása,
mulasztásainak száma

a Gyermek tartózkodásának
megállapítása, a tanítási
napon a tanítási órától vagy
az iskola által szervezett
kötelező foglalkozástól való
távolmaradás
jogszerűségének ellenőrzése
és a tanuló szülőjével,
törvényes
képviselőjével
való
kapcsolatfelvétel
céljából,
a
jogviszonya
fennállásával,
a
tankötelezettség
teljesítésével
összefüggésben

fenntartó,
bíróság,
rendőrség,
ügyészség,
települési
önkormányzat
jegyzője, közigazgatási szerv,
nemzetbiztonsági szolgálat

a
Gyermek
iskolai az adott iskolába történő érintett iskola, intézmény
felvételével,
átvételével felvétel érdekében
kapcsolatos adatai
a Gyermek a neve, születési
helye és ideje, lakóhelye,
tartózkodási
helye,
társadalombiztosítási
azonosító jele, szülője,
törvényes képviselője neve,
szülője,
törvényes
képviselője
lakóhelye,
tartózkodási
helye
és
telefonszáma

iskolai
egészségügyi az egészségügyi, iskoladokumentáció, a tanuló- és egészségügyi feladatot ellátó
gyermekbalesetre
intézménynek
vonatkozó
adatok
az
egészségi
állapotának
megállapítása céljából

a Gyermek neve, születési a
veszélyeztetettségének
helye és ideje, lakóhelye, feltárása,
megszüntetése
tartózkodási helye, szülője, céljából
törvényes képviselője neve,
szülője,
törvényes
képviselője
lakóhelye,
tartózkodási
helye
és
telefonszáma, a gyermek,
tanuló
mulasztásával
kapcsolatos
adatok,
a
kiemelt figyelmet igénylő
gyermekre,
tanulóra
vonatkozó adatok

a
családvédelemmel
foglalkozó
intézménynek,
szervezetnek, gyermek- és
ifjúságvédelemmel
foglalkozó
szervezetnek,
intézménynek

a
Gyermek
az az igénybe vehető állami a fenntartó részére
igényjogosultság
támogatás igénylése céljából
elbírálásához
és
igazolásához
szükséges
adatai
a Gyermek
kiállításához
adatai

a

számla tankönyvellátás
szükséges

a tankönyvforgalmazóhoz

a Gyermek állami vizsgája a
bizonyítványok bizonyítványokat
alapján
kiadott nyilvántartása céljából
nyilvántartó szervezetnek
bizonyítványainak adatai
a Gyermek magatartása, értékelés,
szorgalma
és
tudása képzések
értékelésével kapcsolatos szervezése
adatai

ellenőrzés, szülőnek,
a
megtartása, vizsgabizottságnak,
a
gyakorlati
képzés
szervezőjének,
a
tanulószerződés alanyainak
vagy ha az értékelés nem az
iskolában
történik,
az
iskolának, iskolaváltás esetén
az új iskolának, a szakmai
ellenőrzés végzőjének

a Gyermek diákigazolványa diákigazolvány kiállítása
kiállításához
szükséges
valamennyi adata

a KIR adatkezelője, a
diákigazolvány
elkészítésében
közreműködők részére

5. HARMADIK ORSZÁGBA TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁS
Az Adatkezelő a Gyermekek nevelésével, oktatásával kapcsolatos adatok rögzítésére használt
elektronikus naplót, illetve a szülőkkel való kapcsolattartás céljából működtetett felületet
harmadik országbeli cégtől veszi igénybe, erre tekintettel bizonyos személyes adatokat
harmadik országba (Indiába) továbbít. A GDPR által előírt megfelelő védelmi szintet az
Adatkezelő azonban az Európai Bizottság által elfogadott általános adatvédelmi kikötések
(2010/87/EU) aláírásával garantálja.

6. MEGŐRZÉSI IDŐTARTAM
A Gondviselők személyes adatait a Gyermeknek az Intézménnyel fennálló jogviszonyáig őrzi
meg az Adatkezelő, ezt követően haladéktalanul törli.
A Gyermekek személyes adatait a Gyermeknek az Intézménnyel fennálló jogviszonya
megszűnésétől számított 10 évig őrzi meg az Nkt. 41. § (10) bekezdése alapján, ezt követően
haladéktalanul törli.
Az Gyermekek egészségügyi adatait a hozzájárulás visszavonásáig, vagy legkésőbb a
Gyermeknek az Intézménnyel fennálló jogviszonyáig őrzi meg az Adatkezelő.

7. ÉRINTETTI JOGOK
(a) A Gondviselők és Gyermekek (Érintettek) jogosultak arra, hogy a róluk kezelt adatokhoz
hozzáférjenek, valamint, hogy további információkat kérjenek tőlünk. E kérelemmel
érintett személyes adatokat elektronikus úton továbbítjuk az Érintettek részére.
(b) Az Érintettek jogosultak arra, hogy pontatlan személyes adataik helyesbítését illetve
kiegészítését kérjék.
(c) Az Érintettek jogosultak arra, hogy kérjék a személyes adataik törlését, amennyiben annak
jogszabályi feltételei fennállnak.
(d) Az Érintettek jogosultak arra, hogy korlátozzák az adatkezelést. Ez esetben mi nem
kezeljük tovább (a korlátozás időtartama alatt) az adataikat (ide nem értve ezek tárolását),
kivéve, ha az Érintettek ehhez mégis hozzájárulnak, vagy az jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges.
(e) Az Érintettek jogosultak továbbá az adatkezelés ellen tiltakozni. Ebben az esetben nem
kezeljük tovább személyes adataikat, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy ezen adatkezelést olyan
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintettek
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
(f) Az Érintettek jogosultak arra is, hogy az Érintettek által egy adatkezelő rendelkezésére
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapják, valamint, hogy ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsák.

8. PANASZ
Amennyiben az Érintettek úgy gondolják, hogy személyes adataik kezelése során nem
megfelelően jártunk el, kérjük, hogy az ügy békés és mihamarabbi rendezése érdekében
vegyék fel velünk a kapcsolatot a fenti elérhetőségeken.
Az Érintettek jogosultak azonban arra is, hogy panaszt tegyenek egy felügyeleti hatóságnál –
különösen a szokásos tartózkodási helyük, a munkahelyük vagy a feltételezett jogsértés helye
szerinti tagállamban-, ha a megítélésük szerint a rájuk vonatkozó személyes adatok általunk
történő kezelése jogszabálysértő.
A magyar felügyeleti hatóság, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
(NAIH) elérhetőségei az alábbiak:
Cím:
Email:
Telefon:
Honlap:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
ugyfelszolgalat@naih.hu
+36 1 391 1400
www.naih.hu

