Nyilatkozat tanuló, képzésben részt vevő személy részére
hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez

I.

Az adatkezelő adatai:

Adatkezelő megnevezése:
Adatkezelő székhelye, postacíme:
Adószám:
Telefonszám:
E-mail:
Képviseletre jogosult:
Rittlinger Zoltán
Metzger Tibor

II.

főigazgató
kancellár

Baranya Megyei SZC Komlói Technikum, Szakképző iskola és Kollégium
72/483190
titkarszakkepzo@pszckomlo.hu
Kovács Károly Balázs- igazgató

Adatvédelmi tisztviselő:

Név:
E-mail:
Telefon:

IV.

–
–

Szakképző intézmény adatai:

Szakképző intézmény neve:
Címe:
E-mail:
Képviseletre jogosult:

III.

Baranya Megyei Szakképzési Centrum
7622 Pécs, Batthyány u. 1-3.
15832104-2-02
+36 70 1993 – 528
info@szakkepzesbaranya.hu

Dr. Dékány Alexandra
dekany.alexandra@gmail.com
30 277 0622

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja, a kezelt adatok köre:

……………………………………………

V.
Az adatkezelés jogalapja:
14 év alatti gyermek esetében a szülő (törvényes képviselő) hozzájárulása, 14-18 év közötti gyermek esetében a szülő
és a gyermek közösen jogosult nyilatkozni, 18 év fölött az érintett önállóan jogosult a hozzájárulás megadására. A
hozzájárulásnak minden esetben önkéntesnek és egyértelműnek kell lennie. A hozzájárulás meg nem adása esetén az
adatkezelés nem valósulhat meg.
A hozzájárulás bármikor visszavonható a szakképző intézménynek címzett levélben, e-mail-ben, vagy személyesen. A
visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
VI.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés időtartama az adatkezelés céljának megszűnéséig, vagy az adatok kezeléséhez adott hozzájárulás
esetleges visszavonásáig tart.

Adatbiztonsági intézkedések:
Az adatkezelő a személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés,
elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés
ellen.
Az adatkezelő a papír alapon és elektronikus formában kezelt személyes adatokhoz való hozzáférést oly módon
szabályozza, hogy - az adatkezelés céljával összhangban - csak a kijelölt munkatársak jogosultak azok megismerésére.
Az adatkezelő a személyes adatok kezelésére meghatározott jogosultsági szinteket hozott létre, az informatikai
rendszereket tűzfallal védi és biztosítja a megfelelő vírusvédelmet.
Az esetleges adatvédelmi incidenseket az adatkezelő nyilvántartja és a Felügyeleti Hatóságnak 72 órán belül bejelenti.

VII.

VIII.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Hozzáférési jog:
Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak
kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a
GDPR-ben meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon.
Helyesbítéshez való jog:
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó
pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos
személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR 18. cikkében
meghatározott feltételek teljesülnek.
Az adathordozhatósághoz való jog:
Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az
adatkezelő,
amelynek
a
személyes
adatokat
a
rendelkezésére
bocsátotta,
amennyiben ennek az általános adatvédelmi rendeletben foglalt feltételei fennállnak.
Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga:
Az Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság (NAIH) 1025 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 (1) 3911400, fax: +36 (1) 391-1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: https://www.naih.hu), ha megítélése szerint a rá
vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit.
Bírósági jogérvényesítési lehetőség:
Az Érintett jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az adatkezelő döntésével nem ért egyet – annak közlésétől
számított 30 napon belül – az adatkezelő ellen a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat.
Kelt: Pécs, …………………………….
……………………………
Kovács Károly Balázs
igazgató
A tájékoztatás tartalmát megismertem, a tájékoztató szeirnti személyes adatok kezeléséhez hozzájárulok:
Kelt:……………………………………….

tanuló / képzésben részt vevő személy

tanuló törvényes képviselőjének*

neve:…………………………………….

neve:…………………………….............

szül. helye, ideje:……………………….

szül. helye, ideje:………………………..

aláírása:………………………………… .

aláírása:………………………………….

*14 év alatti gyermek esetében a szülő (törvényes képviselő) jogosult nyilatkozni, 14-18 év közötti gyermek esetében a szülő és a
gyermek közösen, 18 év fölött az érintett önállóan jogosult a hozzájárulás megadására.

