Iktatószám: NSZFH/644/516-54/2020
ADATVÉDELMI ÉS -KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS1

a koronavírussal kapcsolatos a kormány által kihirdetett világjárványügyi veszélyhelyzet
rendkívüli körülményei alapján
különös tekintettel az egészségügyi adatok kezelésére
Tisztelt Szülők, Tanulóink Törvényes Képviselői és Kedves Diákok!
Tisztelt Közalkalmazottaink!
A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum és tagintézményei a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR vagy Rendelet) vonatkozó rendelkezései
alapján, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (továbbiakban: Infotv.) alapján a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum és tagintézményei (a továbbiakban: ZSZC), jelen okirattal teljesíti az Önök, azaz az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást, ezzel is elősegítve az érintettek jogainak a gyakorlását.
Jelen tájékoztatást megtekintheti a ZSZC honlapján (https://zegszakkepzo.hu/zalaegerszegi-szakkepzesicentrum/) vagy a ZSZC tagintézménye honlapján.
Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a ZSZC-ben jelen rendkívüli körülmények közepette az érintettek, azaz az Önök személyes adatait milyen módon, milyen jogalappal kezeljük, és tájékoztatjuk Önöket arról, hogy adataik védelme érdekében milyen jogosultságok illetik Önöket és hogyan
érvényesíthetik jogaikat.
Fogalommeghatározások:
Jelen tájékoztatóban az adatkezelés érintettjei:
a ZSZC-vel közalkalmazotti jogviszonyban lévő, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lévő személyek, valamint tanulói jogviszonyban lévő személyek és az őket képviselő szülők vagy törvényes képviselők.
A GDPR 4. cikk 1. pontja:
személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely
azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több
tényező alapján azonosítható;"
Az. Infotv. 3. § 3. pontja:
különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai
származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra
utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó
biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális
irányultságára vonatkozó személyes adatok;
A GDPR 4. cikk 7. pontja:
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 tagállamijog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Jelen tájékoztató a 2018. május 25-én hatályba lépett az Európai Unió új adatvédelmi rendelete (GDPR –
General Data Protection Rules; továbbiakban Rendelet) elvei és szabályai alapján készült (az Európai Parlament és a Tanács
2016/679-es rendelete)
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II. ÁLTALÁNOS ADATOK, TÁJÉKOZTATÁS
2.1. Az adatkezelő meghatározása
Funkció megnevezése

Az intézmény neve, címe

Felelős vezetője

Elérhetősége

Vizlendvai László
info@zegszakkepzo.hu
főigazgató
tel.:06/92/313-583/101
A tagintézmény
igazgatója
ADATKEZELŐ a KIR, KRETA internetes adatfeldolgozó rendszereket jogszabály alapján elsődleOH; NSZFH
gesen működtető szervezetek
Adatkezelő

Zalaegerszegi Szakképzési Centrum (ZSZC)
A ZSZC tagintézménye

2.2. A ZSZC adatvédelmi tisztviselőjének kérdéseit az alábbi elérhetőségen felteheti:
e-mailen vagy postai úton: Zalaegerszegi Szakképzési Centrum, 8900 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 74. címen; emailben: adatkezeles@zegszakkepzo.hu
2.3. Az adatkezelés célja
A szakképzés folyamán egyrészt az abban résztvevő tanulók, a hozzájuk szorosan tartozó szülők/törvényes
képviselők, másrészt a közalkalmazottaink, azaz az érintettek adatainak jogszerű kezelése jelen, a kormány
által kihirdetett világjárványügyi veszélyhelyzet idején a szakképzési és köznevelési feladatok megvalósításának érdekében.
Ezen rendkívüli körülmények közepette is a ZSZC mint adatkezelő tevékenységét az alábbi alapelvek alapján végzi:
Az adatkezelő ZSZC és tagintézménye személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és
kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie - törvényesség és tisztesség elve.
Csak olyan személyes adatot kezel a ZSZC, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig
kezelhető - arányosság elve.
Fontos cél, hogy jelen rendkívüli helyzetben „a személyes adatok kezelése csak akkor és annyiban lehet indokolt, amennyiben az adatkezelés célját nem lehetséges adatkezelést nem igénylő eszközökkel elérni, és
minden esetben vizsgálni kell, hogy létezhet-e hatékony, de az érintettek magánszférájára kevésbé kockázatos megoldás. (Pl. az alapvető higiéniai intézkedések rögzítése, a munkaeszközök, irodák alaposabb takarítása, fertőtlenítőszerek biztosítása és fokozott használatuk megkövetelése)” 2 – adattakarékosság elve
A ZSZC és tagintézményei célja a személyes adatok kezelésével a jogszabályokban rögzített köznevelési,
szakképzési feladatai ellátása, melyhez a jogszabályokban meghatározott adatokat szükséges kezelnie.
A munkavégzésre irányuló jogviszonnyal kapcsolatos adatkezelések (közalkalmazotti, valamint egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony) esetében a munkáltató és az iskola feladata az egészséget nem veszélyeztető
és biztonságos munkavégzés/tanulás követelményeit biztosítani és az ahhoz kapcsolódó adatkezelési folyamatokat megtervezni és kialakítani.
Jelen rendkívüli helyzetben fontos kapcsolódó alapelv még:
Az adatkezelő ZSZC és tagintézményei (munkáltató/iskola munkavégzésre/oktatásra/tanulásra irányuló jogviszonyban) az érintett személyre vonatkozó általános magatartási követelmény:
 az együttműködési kötelezettség,
 a jóhiszeműség és
 tisztesség elve,
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azaz az érintetteknek általános esetben tájékoztatniuk kell az adatkezelőt (a munkáltatót/iskolát) arról, ha bármilyen, a munkahelyet, az iskolát a további munkavállalókat, a tanulókat vagy a munkavégzés/tanulás során velük kapcsolatba kerülő személyeket érintő egészségügyi vagy egyéb kockázatról
van tudomásuk, ideértve saját potenciálisan fertőző megbetegedésük fennállásának veszélyét (így az
esetlegesen fertőzött személlyel való feltételezett érintkezés tényét is).
2.4. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdése e) pontja3
Az adatkezelő ZSZC és tagintézményei közfeladatot látnak el, amely esetben az adatok nyilvántartása (jogszabályok által meghatározott) közérdekből valósul meg. Az adatkezelő ZSZC-ben és tagintézményében
személyes adat jogalap nélkül nem kezelhető. A személyes adat akkor kezelhető, ha azt törvény illetve - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken
alapuló célból elrendeli - a jogalap: kötelező adatkezelés és közérdekű adatkezelés
A jelen világjárványügyi veszélyhelyzetben a különleges adatok kezelése – és kiemelten az egészségügyi
és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelése:
Különleges adatokat csak jogszabály által meghatározott esetekben és különösen körültekintő adatbiztonsági
szabályok alapján kezel az adatkezelő. (Kivéve: az Alaptörvényben biztosított alapvető jog érvényesítése,
továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése érdekében vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli, vagy törvény közérdeken alapuló célból elrendeli a különleges vagy érzékeny adatok kezelését.)
Jelen veszélyhelyzetben az érintettek feladata az adatszolgáltatás tekintetében:
Amennyiben az érintett az esetleges kitettsége vonatkozásában bejelentést tesz az adatkezelő (munkáltató
vagy az iskola felé), vagy az adatkezelő ZSZC vagy tagintézménye a kitettség gyanúját az érintett által megadott adatokból megállapíthatónak véli, úgy a ZSZC és tagintézménye(i) (munkáltató/iskola) rögzítheti az
alábbi adatokat:
 a bejelentés időpontját és
 az érintett személyazonosságának a megállapításához szükséges személyes adatait;
 annak tényét, hogy a külföldi - magáncélú utazás esetében is – utazásának, vagy a magyarországi bármely
veszélyeztető körülményének helyszíne és időpontja egybeesik-e azon területekkel, amelyek fokozottan
veszélyhordozók (pl. a megjelölt időpontban)
 a veszélyeztetett (külföldi vagy belföldi) területekről érkező személlyel történő érintkezésének tényére
vonatkozó adatokat;
 valamint a ZSZC és tagintézményei rendelkezésére bocsátott információk alapján a munkáltató/iskolavezetés által megtett intézkedéseket (pl. az üzemorvoshoz fordulás lehetőségének a biztosítása,
önkéntes otthoni karantén engedélyezése vagy a házi orvoshoz való fordulás lehetősége).
Ezen a fentiekben megjelölt adatkörre kiterjedően elfogadható akár kérdőívek kitöltetése is az érintettekkel,
amennyiben a munkáltató által előzetesen elvégzett kockázatértékelés alapján erre a megállapításra jut.
Adatkezelési korlát: a kérdőívek nem tartalmazhatnak az érintett egészségügyi kórtörténetére vonatkozó
adatokat, továbbá nem írható elő a munkáltató/iskola adatkezelő által egészségügyi dokumentáció becsatolása az érintett számára.
A ZSZC és tagintézményei, mint közfeladatot ellátó szervezet ezen adatkezelése tekintetében a GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pontja adja a jogalapot, tekintettel az alapfeladat zavartalan ellátásának szükségességére,
valamint a fenti egészégügyi adatok kezelésére, tehát ebben az esetben és kizárólag az előző bekezdésben
írtak figyelembevételével a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének c) pontja szerinti feltétel fennállása megállapítható lehet, a ZSZC és tagintézményei adatkezelőnek (munkáltatónak/iskolának) a munkajogi/tanulói jogi
előírásokból fakadó kötelezettsége: az érintetteknek, azaz a dolgozói számára és a diákjai számára egészséges és biztonságos munkavégzési/tanulási körülményeket biztosítani.
Adatkezelői korlát: a NAIH - összhangban más tagországok felügyeleti hatóságainak álláspontjával – a jelenlegi magyarországi járványügyi helyzetre tekintettel nem tartja arányosnak a munkáltatói/iskolai intézkedéssel elrendelt, minden érintettre (dolgozóra/tanulóra) általánosan kiterjedő, bármilyen diagnosztikai eszközt
az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
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(így különösen, de nem kizárólagosan lázmérőt) alkalmazó szűrővizsgálatok előírását, testhőmérsékletére
kötelezően kiterjedő vizsgálat bevezetését, tekintettel arra, hogy a koronavírus tüneteivel kapcsolatos információk összegyűjtése, értékelése, valamint azokból következmények levonása az egészségügyi szakemberek, illetve hatóságok feladata. 4
2.5. A köznevelés alapvető nyilvántartási rendszerei
KIR (a köznevelés információs rendszere): a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. vonatkozó
szabályai és a 44. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint: „A KIR a központi nyilvántartás keretében a
nemzetgazdasági szintű tervezéshez szükséges fenntartói, intézményi, foglalkoztatási, gyermek- és tanulói
adatokat tartalmazza. A KIR tekintetében adatkezelő a Hivatal”5 A KIR-ben rögzített adatok közhitelesek.
KRETA: az elektronikus rendszer alapelemei az Adminisztrációs modul; az Elektronikus napló modul; az
Elektronikus ellenőrző könyv modul. Integráltan tartalmaz egy dokumentumkészítő rendszert; egy iktatórendszert; egy fenntartói modult; egy pénzügyi modult. Integráltan kapcsolódik a Nemzeti Egységes Kártyarendszerhez (NEK); a Köznevelés Informatikai Rendszeréhez (KIR). A rendszer automatikusan is képes
kiosztani a jogosultságokat a pedagógusokhoz, diákokhoz és gondviselőikhez.
2.6. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre
Az adatok továbbítása jogszabályi meghatározottság alapján lehetséges, a köznevelési célok megvalósítása
érdekében, illetőleg az érintett hozzájárulásával (pl. támogatási szerz.; megbízási szerződés, együttműködési
megállapodás, stb. alapján – OEP; KAMARA; stb.)
Jelen veszélyhelyzetben a fentiekben meghatározottak szerint adattovábbítás valósulhat meg az ún. üzemorvos, háziorvos felé, illetőleg az NSZFH felé egészségügyi óvintézkedés érdekében.
Figyelem:
Fontos rögzíteni, hogy az egészségügyi ellátók, így az üzemorvosok és a háziorvosok is – önálló, a
ZSZC-től független adatkezelőként - kötelesek megfelelni a rájuk irányadó adatkezelési előírásoknak.
III. AZ ÉRINTETT (TANULÓ ÉS TÖRVÉNYES KÉPVISELŐJE, VALAMINT A ZSZC KÖZALKALMAZOTTAI) JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI
3.1. Tájékoztatáshoz való jog
Az érintettet tömören, közérthetően köteles az adatkezelő tájékoztatni a személyes adatairól, a kezelés módjáról.
3.2. Az érintett adatokhoz való hozzáférésének joga
Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy adatai kezelése folyamatban van, jogosult az
adatkezelés célját, kategóriáit, valamint azokat megismerni, akikkel közlik az adataikat, az adatkezelés módját.
3.3. Az adatok helyesbítésének joga
A pontatlan és hiányos adatkezelést jogosult az érintett helyesbíteni.
3.4. Az adatok törléséhez való jog
A következő esetekben jogosult kéréssel töröltetni az adatait az érintett: az adatkezelés célja már nem áll
fenn; az érintett visszavonja hozzájárulását az adatkezeléshez és nincs más jogalap; az érintett tiltakozik az
adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogalap; a személyes adatokat jogellenesen kezelték; jogszabály szerint az adatok törlendők;
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: jogszabályi alapon, közérdek vagy
közhatalmi jogosítvány esetében, nép-egészségügyet érintő esetben, archiválási, tudományos vagy kutatási,
statisztikai, stb. cél esetén.
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Készült a NAIH/2020/25861 sz. Tájékoztatója alapján
Közhiteles az adatkezelés az Oktatási Hivatal vonatkozásában. A KIR adatkezelője az OH, aki oktatási azonosítószámot ad ki annak, aki tanulói jogviszonyban áll.
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3.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kéréssel korlátozhatja az adatkezelést az adatok pontosságának ellenőrzési idejére, jogellenes
adatkezelés esetén az érintett nem töröltetné az adatot, de kezelését korlátozhatja; az adatkezelő számára
szükségtelenek már az adatok, de az érintett csak korlátozza a kezelését esetleges jogi igények előterjesztéséhez pl.
3.6. Adathordozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő számára megadott személyes adatokat
tagolt, széles körben használt formátumban megkapja és az adatait egy másik adatkezelőhöz továbbítsa.
3.7. Tiltakozás joga
Az érintett jogosult, hogy saját helyzetével kapcsolatos indokolt okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha
azt olyan kényszerítő jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival,
szabadságával szemben.
3.8. Visszavonás joga
Az érintett hozzájárulása visszavonására bármikor jogosult.
3.9. Panasz benyújtásának joga
Az érintett panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet:
A hatóság elérhetősége: 1125 Budapest, Szilágyi E. fasor 22/c (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.)
Telefon: 06/1/391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ;honlap: www.naih.hu
3.10.

Bírósághoz fordulás joga

Az érintett jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.
IV. ZÁRÓ EGYÉB ÚTMUTATÁS
Az e tájékoztatóban felsorolt adatkezelések jellemzően a jelenleg hatályos világjárványügyi veszélyhelyzet
alapján kialakuló adatkezelésekre vonatkoznak. Az e tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat
felvételekor adunk tájékoztatást személyesen. Kérdéssel az 1.2. pontban meghatározott elérhetőségen forduljon hozzánk. Az érintettek (dolgozóink, tanulóink és szüleik) személyes adatait a jogszabályok szerint tartjuk
nyilván, az adatokat megismerő dolgozóink a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.
alapján titoktartásra kötelesek és a Szervezeti és Működési Szabályzatban és minden vonatkozó szabályzatban meghatározottak szerint kötelesek eljárni.

Zalaegerszeg, 2020. március 19.
Vizlendvai László

Szabó Károly

s.k.
főigazgató
ZSZC

s.k.
kancellár
ZSZC
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