ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos általános adatkezelésről
I.
Az adatkezelő és az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének megnevezése és
elérhetősége:
-

II.

A személyes adatok kezelője: Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Az adatkezelő székhelye: 8734 Somogyzsitfa-Szőcsénypuszta, Ady Endre u. 8.
Az adatkezelő telefonszáma és fax száma: 85/312-051 fax: 85/314-774
Az adatkezelő elektronikus elérhetősége: szechenyiszki.@gmail.com
Az adatkezelő honlapja: www.szechenyiszki.hu
Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének neve: Farkas Dóra
Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: 85/312-051; 30/2376356

Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok:
- 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 szóló, 2016. április 27-i, 2016/679/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR),
- az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (továbbiakban: Info. tv.),
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.),
- a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény
- a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI
rendelet).

III.

A kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés célja, jogalapja és
időtartama:

A. A tanulói jogviszony során kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és
időtartama:
1. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja:
Kezelt személyes adat
Adatkezelés célja
a tanuló neve, születési helye tanulói
és
ideje,
neme, adminisztráció/tanulói
állampolgársága,
lakcíme, jogviszony létesítése
társadalombiztosítási
azonosító jele, nem magyar
1

Adatkezelés jogalapja
jogi
kötelezettség
teljesítése (16 év felett)1 /
közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében
végzett
feladat

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont és Nkt. 41. § (4) bekezdés a) pontja

1

állampolgár
esetén
a
Magyarország területén való
tartózkodás jogcíme és a
tartózkodásra jogosító okirat
megnevezése, száma

végrehajtásához
szükséges (16 év alatt) 2

a tanuló szülőjének, törvényes tanulói
képviselőjének
neve, adminisztráció/tanulói
lakóhelye, tartózkodási helye jogviszony létesítése
és telefonszáma

jogi
kötelezettség
teljesítése (16 év felett)3 /
közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében
végzett
feladat
végrehajtásához
szükséges (16 év alatt) 4
jogi
kötelezettség
teljesítése (16 év felett)5 /
közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében
végzett
feladat
végrehajtásához
szükséges (16 év alatt) 6
jogi
kötelezettség
teljesítése (16 év felett)7 /
közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében
végzett
feladat
végrehajtásához
szükséges (16 év alatt) 8
jogi
kötelezettség
teljesítése (16 év felett)9 /
közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében
végzett
feladat
végrehajtásához
szükséges (16 év alatt) 10
jogi
kötelezettség
teljesítése (16 év felett)11
/ közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében
végzett
feladat

a kiemelt figyelmet igénylő tanulói
gyermekre, tanulóra vonatkozó adminisztráció/tanulói
adatok
jogviszony létesítése

a tanuló oktatási azonosító tanulói
száma
adminisztráció/tanulói
jogviszony létesítése

a magántanulói jogállással tanulói
kapcsolatos adatok
adminisztráció/intézményi
adminisztráció/tanulói
jogviszony létesítése

a
tanuló
magatartásának, tanulói
szorgalmának és tudásának adminisztráció/intézményi
értékelése
és
minősítése, adminisztráció
vizsgaadatok

2

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont és Nkt. 41. § (4) bekezdés b) pontja
4
GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
5
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont és Nkt. 41. § (4) bekezdés a) pontja
6
GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
7
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont és Nkt. 41. § (4) bekezdés a) pontja
8
GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
9
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont és Nkt. 41. § (4) bekezdés ea) pontja
10
GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
11
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont és Nkt. 41. § (4) bekezdés eb) pontja
3
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a tanulói fegyelmi és kártérítési
ügyekkel kapcsolatos adatok

a tanuló diákigazolványának
sorszáma

évfolyamismétlésre vonatkozó
adatok

a
tanulói
jogviszony
megszűnésének időpontja és
oka,

az országos mérés-értékelés
adatai

végrehajtásához
szükséges (16 év alatt) 12
tanulói
jogi
kötelezettség
adminisztráció/intézményi
teljesítése (16 év felett)13
adminisztráció
/ közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében
végzett
feladat
végrehajtásához
szükséges (16 év alatt) 14
tanulói
jogi
kötelezettség
adminisztráció/intézményi
teljesítése (16 év felett)15
adminisztráció/tanulói
/ közhatalmi jogosítvány
jogviszony létesítése
gyakorlásának keretében
végzett
feladat
végrehajtásához
szükséges (16 év alatt) 16
tanulói
jogi
kötelezettség
adminisztráció/intézményi
teljesítése (16 év felett)17
adminisztráció
/ közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében
végzett
feladat
végrehajtásához
szükséges (16 év alatt) 18
tanulói
jogi
kötelezettség
adminisztráció/intézményi
teljesítése (16 év felett)19
adminisztráció/tanulói
/ közhatalmi jogosítvány
jogviszony megszűnése
gyakorlásának keretében
végzett
feladat
végrehajtásához
szükséges (16 év alatt) 20
tanulói
jogi
kötelezettség
adminisztráció/intézményi
teljesítése (16 év felett)21
adminisztráció/mérés szintű / közhatalmi jogosítvány
adminisztráció
gyakorlásának keretében
végzett
feladat
végrehajtásához
szükséges (16 év alatt) 22
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GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont és Nkt. 41. § (4) bekezdés ed) pontja
14
GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
15
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont és Nkt. 41. § (4) bekezdés ee) pontja
16
GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
17
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont és Nkt. 41. § (4) bekezdés eg) pontja
18
GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
19
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont és Nkt. 41. § (4) bekezdés eh) pontja
20
GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
21
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont és Nkt. 41. § (4) bekezdés f) pontja
22
GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
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2.

Az adatkezelés időtartama:

A tanulói jogviszony megszűnése esetén, a tanuló adatait a jogviszony megszűnésével
egyidejűleg az intézmény törli a nyilvántartásából23.
A tanulói jogviszony időszakában keletkezett dokumentumokat az iratkezelési szabályzatában
foglaltak szerint, az EMMI rendelet 1. sz. melléklete szerint őrizzük meg.
Az intézmény az önkéntes adatszolgáltatásra vonatkozó szülői hozzájárulást a jogviszony, vagy
az adatkezelési cél megszűnését követően törli.
Amennyiben az intézmény a személyes adatokat nem a tanulótól/ törvényes képviselőjétől (pl.
hatóság, szolgálat, stb.) szerezte meg, tájékoztatást nyújt az adatok forrásáról, az adatok
kategóriájáról, a tárolás időtartamáról, felhasználás céljáról, módjáról és jogalapjáról.
B. A rendkívüli felvételi eljárás során kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja
és időtartama:
1. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja:
Személyes adatkategóriák

Adatkezelés célja
Adatkezelés jogalapja
a tanuló neve, születési helye és tanulói adminisztráció/tanulói jogi kötelezettség teljesítése
(16 év felett) / közhatalmi
ideje, neme, állampolgársága, jogviszony létesítése
jogosítvány gyakorlásának
lakcíme, társadalombiztosítási
keretében végzett feladat
azonosító jele, nem magyar
végrehajtásához szükséges
állampolgár
esetén
a
(16 év alatt) alapján

Magyarország területén való
tartózkodás jogcíme és a
tartózkodásra jogosító okirat
megnevezése, száma
szülője, törvényes képviselője
neve, lakóhelye, tartózkodási
helye, telefonszáma
kiemelt
figyelmet
igénylő
gyermekre, tanulóra vonatkozó
adatok
tanuló oktatási azonosító száma
a magántanulói
kapcsolatos adatok

tanulói adminisztráció/tanulói
jogviszony létesítése
tanulói adminisztráció/tanulói
jogviszony létesítése
tanulói adminisztráció/tanulói
jogviszony létesítése

jogállással tanulói
adminisztráció/intézményi
adminisztráció/tanulói
jogviszony létesítése

jogi
kötelezettség
teljesítése (16 év felett)24 /
közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében
végzett
feladat
végrehajtásához
szükséges (16 év alatt) 25

23

EMMI rendelet 50. § (5) bekezdés
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont és Nkt. 41. § (4) bekezdés ea) pontja
25
GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
24
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2. Az adatkezelés időtartama: Az intézmény a tanuló felvételi eljárásban kezelt személyes
adatait a felvételt követően 20 évig őrzi26.

IV.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre, címzettek

1.

Általános rendelkezések:

Az adatok kezelésére kizárólag az intézmény erre felhatalmazott munkatársai jogosultak. Az
intézmény honlapjára személyes adat a tanuló/ törvényes képviselő kifejezett, önkéntes, írásbeli
hozzájárulásával kerülhet fel.
2.

Adattovábbítás:

Az intézmény adatokat harmadik személynek kizárólag abban az esetben ad át, amennyiben azt
törvény kötelezően előírja vagy az arra jogosult személy hozzájárult. Az intézmény az alábbi
táblázatban megjelölt törvényi előírások alapján az alábbi adattovábbításokat végzi:
Címzett

Személyes
adatkategóriák
Oktatási Hivatal
tanuló neve,
születési helye és
ideje, lakóhelye,
tartózkodási helye,
jogviszonya kezdete,
szünetelésének ideje,
megszűnése,
magántanulói
jogállása,
TAJ száma,
diákigazolvány
száma
Hermann Ottó Intézet
rendszergazda
Nonprofit Kft.
elérhetősége:
telefon, e-mail cím
e-Kréta Informatikai
rendszergazda
Zrt.
elérhetősége:
telefon, e-mail cím
közfeladatot ellátó
neve, születési helye
szervek felé (fenntartó, és ideje, lakóhelye,
bíróság, rendőrség,
tartózkodási helye,
ügyészség, települési
szülője neve,
önkormányzat
törvényes
jegyzője,
képviselője neve,
közigazgatási szerv,
szülője, törvényes
nemzetbiztonsági
képviselője
lakóhelye,
26

Adattovábbítás
célja
a KIR adatbázisban
való rögzítés

Továbbítás
rendszeressége
adatkezelési
tevékenységtől
függően Nkt. 44.
§(1) bekezdés, 41.
§(8) bekezdés d)
pont

eKRÉTA rendszer
működéséhez

adatkezelési
tevékenységtől
függően

a tanuló
tartózkodásának
megállapítása, a
tanítási napon a
tanítási órától vagy
az iskola által
szervezett kötelező
foglalkozástól való
távolmaradás

adatkezelési
tevékenységtől
függően Nkt. 41. §
(7) bekezdés a)
pontja alapján

EMMI rendelet 1. melléket 14. pontja
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szolgálat)
adattovábbítás

tartózkodási helye és
telefonszáma,
jogviszonya kezdete,
szünetelésének ideje,
megszűnése,
magántanulói
jogállása,
mulasztásainak
száma

Agrárminisztérium
(fenntartó)

igénybe vehető
állami támogatáshoz
szükséges adatok

Agrárminisztérium
(fenntartó)

a másodfokú döntés
meghozatalához
szükséges adatok

érintett felsőfokú
oktatási intézmény

a felsőfokú oktatási
intézménybe történő
felvétellel
kapcsolatos adatok

egészségügyi, iskolaegészségügyi feladatot
ellátó intézmény

neve, születési helye
és ideje, lakóhelye,
tartózkodási helye,
társadalombiztosítási
azonosító jele,
szülője, törvényes
képviselője neve,
szülője, törvényes
képviselője
lakóhelye,
tartózkodási helye és
telefonszáma, az
óvodai, iskolai
egészségügyi
dokumentáció, a
tanuló- és
gyermekbalesetre
vonatkozó adatok
neve, születési helye
és ideje, lakóhelye,
tartózkodási helye,
szülője, törvényes

Család, Gyermek és
Ifjúságvédelmi
szervezetek

jogszerűségének
ellenőrzése és a
tanuló szülőjével,
törvényes
képviselőjével való
kapcsolatfelvétel
céljából, a
jogviszonya
fennállásával, a
tankötelezettség
teljesítésével
összefüggésben
igényjogosultság
elbírálásához és
igazolásához
adattovábbítás
az iskola döntése
ellen benyújtott
kérelem
elbírálásával
összefüggésben)
felvételi eljárás
lefolytatásához
adattovábbítás
egészségügyi célú
adattovábbítás

család, gyermek és
ifjúságvédelmi célú
adattovábbítás,
veszélyeztetettség

adatkezelési
tevékenységtől
függően Nkt. 41. §
(7) bekezdés e)
pontja alapján,
az Nkt.
37. § (2)-(3)
bekezdése alapján
adatkezelési
tevékenységtől
függően Nkt. 41.
§(7) bekezdés b) és
g) pontjai alapján
adatkezelési
tevékenységtől
függően Nkt. 41.
§(7) bekezdés c)
pontja alapján

adatkezelési
tevékenységtől
függően Nkt. 41. §
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tankönyvforgalmazó
(Könyvtári Nonprofit
Kft.)

területileg illetékes
Agrárkamara

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 tanuló neve,
a
tanuló
diákigazolványának
száma,
a tanuló törvényes
képviselőjének neve,
a tanuló lakcíme,
a
tanuló
iskolájának
neve,
OM azonosítója,
a tanuló
évfolyamának,
osztályának
megjelölése,
támogatás összege
a tanuló természetes
személyazonosító
adatai (neve,
születési neve,
születési helye és
ideje, anyja születési
neve, lakcíme,
oktatási azonosítója,
elérhetősége)
egészségügyi és
pálya alkalmassági
követelményeknek
való
megfelelőségéről
igazolás, évfolyama,
szintvizsga, érettségi
vizsga eredménye,
szakképzésben való
ingyenes részvételre
jogosító
körülményre
vonatkozó adat

feltárása,
megszüntetése
céljából

(7) bekezdés d)
pontja alapján

tankönyv
beszerzéséhez
szükséges
adattovábbítás

adatkezelési
tevékenységtől
függően Nkt. 41. §
(7) bekezdés f)
pontja alapján,
a
nemzeti
köznevelés
tankönyvellátásáról
szóló
2013.
évi
CCXXXII. tv. 3. §
(12)-(13)
bekezdése alapján

tanulószerződés
megkötéséhez
szükséges
adattovábbítás

adatkezelési
tevékenységtől
függően Nkt. 41. §
(7) bekezdés i)
pontja alapján
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Magyar Diáksport
Szövetség (MDSZ,
Diákolimpia, NETFIT,
TESI)

Együttműködő
gyakorlati oktatást
végző szervezetek

Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő
(Út a szakmához, Út
az érettségihez,
Határtalanul
pályázatok)

neve, születési helye
és ideje, lakóhelye,
tartózkodási helye,
szülője, törvényes
képviselője neve,
szülője, törvényes
képviselője
lakóhelye,
tartózkodási helye és
telefonszáma
a tanuló természetes
személyazonosító
adatai (neve,
születési neve,
születési helye és
ideje, anyja születési
neve, lakcíme,
oktatási azonosítója,
elérhetősége)
egészségügyi és
pálya alkalmassági
követelményeknek
való
megfelelőségéről
igazolás, évfolyama,
szintvizsga,
szakképzésben való
ingyenes részvételre
jogosító
körülményre
vonatkozó adat
neve, születési helye
és ideje, lakóhelye,
tartózkodási helye,
szülője neve,
törvényes
képviselője neve,
szülője, törvényes
képviselője
lakóhelye,
tartózkodási helye és
telefonszáma,
jogviszonya kezdete,
megszűnése,
mulasztásainak
száma, tanulmányi
átlaga, hiányzása,
évfolyama

értékeléshez,
tájékoztatáshoz
szükséges
adattovábbítás

adatkezelési
tevékenységtől
függően Nkt. 41.
§(7) bekezdés c)
pontja alapján

tanulószerződés
megkötéséhez
szükséges
adattovábbítás

adatkezelési
tevékenységtől
függően Nkt. 41. §
(7) bekezdés i)
pontja alapján

pályázatokban való
részvétel

adatkezelési
tevékenységtől
függően Nkt. 41. §
(7) bekezdés i)
pontja alapján
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3.

Adatfeldolgozás:

Az intézmény adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
V.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogok

1. Hozzáférési jog
A tanuló az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy az intézmény
tájékoztassa a tanulót/ törvényes képviselőjét az általa kezelt adatiról, különösen
-

a kezelt személyes adatok kategóriáiról,
az adatkezelés céljairól és jogalapjáról,
azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel vagy amelyekkel az
intézmény a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja,
a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról vagy ezen időtartam
meghatározásának szempontjairól,
azon jogáról, hogy kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését,
törlését vagy kezelésének korlátozását, továbbá tiltakozhat az ilyen személyes
adatok kezelése ellen,
a Hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról,
ha az adatok nem tőle származnak, azok forrására vonatkozó információkról.

Az intézmény a kérelmet a legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül, közérthető
formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban teljesíti.
2. Helyesbítéshez való jog
A tanuló jogosult arra, hogy kérésére az intézmény helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan
személyes adatokat, továbbá jogosult arra is, hogy kérje a hiányos adatok kiegészítését.
3. Törléshez való jog
A törléshez való jog alapján a tanuló vagy törvényes képviselője kérheti személyes adatainak
törlését. Az intézmény a kérelmet abban az esetben utasíthatja el, ha jogszabály kötelezően
előírja a személyes adatok kezelését, tárolását.
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az intézmény a tanuló vagy törvényes képviselője kérésére korlátozza az adatkezelést,
amennyiben
-

az érintett vitatja a személyes adatai pontosságát, azok intézmény általi
ellenőrzésének idejére,
az adatkezelés jogellenes, de az arra jogosult személy az adatok törlését ellenezve
azok felhasználásának korlátozását kéri,
az intézménynek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de
az érintett személy igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
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vagy védelméhez (pl. felvételi jelentkezés esetén a hatósági vagy más eljárás még
nem fejeződött be, és a vizsgadokumentumokra az eljárásban még szükség lehet).
A korlátozás alá eső személyes adatokat az intézmény – a tárolás kivételével – csak az érintett
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, vagy más
természetes személy jogainak védelme érdekében vagy fontos közérdekből lehet kezelni.
5. Az adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó
értesítési kötelezettségre vonatkozó jog
Az intézmény minden címzettet, akivel vagy amellyel a személyes adatokat közölte, tájékoztat
a helyesbítésről, törlésről vagy az adatkezelés korlátozásáról, kivéve, ha ez a tájékoztatás
lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A tanuló vagy törvényes
képviselője kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
6. Tiltakozáshoz való jog
A tiltakozáshoz való jog alapján a tanuló vagy törvényes képviselője saját helyzetével
kapcsolatos okokból tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az intézmény
adatkezelése közérdekű vagy közhatalmi jogosítványainak gyakorlásán alapszik.

VI.

Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

Az adatkezelő a személyes adatok biztonságos kezelése, tárolása érdekében minden tőle
elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő
szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.
Az Adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel
gondoskodik. Az adatokat biztonságos környezetben, fizikai védelem, 24 órás őrzés védi.

VII.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

1. Hatósági bejelentés
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu, postacím: 1530
Budapest, Pf.: 5, cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefon: 36-1-391-1400,
fax: 36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) történő bejelentéssel az érintett
vizsgálatot kezdeményezhet arra való hivatkozással, hogy személyes adatai kezelése során
jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.
2. Bírósági eljárás kezdeményezése
Az érintett jogainak megsértése esetén polgári pert kezdeményezhet az intézmény ellen. A per
elbírálására az intézet székhelye szerinti törvényszék illetékes, azonban az érintett a pert
választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is
megindíthatja.
(A
törvényszékek
felsorolását
az
alábbi
linken
találja:
http://birosag.hu/torvenyszekek)
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GDPR 6. cikk
Az adatkezelés jogszerűsége
(1) A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább
az alábbiak egyike teljesül:
c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
Nkt. 41. §
(4) A köznevelési intézmény a gyermek, tanuló alábbi adatait tartja nyilván:
a) a gyermek, tanuló neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága,
lakóhelyének, tartózkodási helyének címe, társadalombiztosítási azonosító jele, nem
magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a
tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma,
b) szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma,
ea) a magántanulói jogállással kapcsolatos adatok,
eb) a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése,
vizsgaadatok,
ec) felnőttoktatás esetében az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatok,
ed) a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok,
ee) a tanuló diákigazolványának sorszáma,
ef) a tankönyvellátással kapcsolatos adatok,
eg) évfolyamismétlésre vonatkozó adatok,
eh) a tanulói jogviszony megszűnésének időpontja és oka,
f) az országos mérés-értékelés adatai,
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 50. §
(5) Ha a tanulói jogviszony megszűnik, a tanuló adatait a jogviszony megszűnésével
egyidejűleg az iskola nyilvántartásából törölni kell.
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