Jelentkezési adatok és felvételi adatok kezelésére vonatkozó
adatkezelési tájékoztató
A Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium (székhely: 2092 Budakeszi, Széchenyi út 141.;
„Prohászka”) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az intézménybe
történő jelentkezéshez és felvételihez szükséges személyes adatokat.

1

Az adatkezelés, annak célja és jogalapja
A Prohászkába történő jelentkezés esetén az intézmény szükséges, hogy bizonyos személyes
adatokat kezeljen. Az adatkezelés célja az intézménybe történő jelentkezés rögzítése és a gyermek
felvételére vonatkozó döntés meghozatala. Az adatkezelés jogalapja a Prohászka adatkezelésre
vonatkozó jogi kötelezettsége.
A Prohászkába történő jelentkezés esetén felvételi eljárásra kerül sor. A felvételi eljárás során a
Prohászka kezeli az Ön személyes adatait a felvételi és a felvételi elbeszélgetés megszervezése és
lebonyolítása, valamint a felvételre vonatkozó döntés meghozatala céljából. Az adatkezelés
jogalapja a Prohászka adatkezelésre vonatkozó jogi kötelezettsége.
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A személyes adatok címzettjei
A jelentkezéssel és felvételivel kapcsolatos adatokat a Prohászka nem adja át más adatkezelő vagy
adatfeldolgozó részére.
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A személyes adatok tárolásának időtartama
A Prohászka a jelentkezéshez szükséges személyes adatokat fel nem vett tanulók esetén a felvételi
évét követő tanév végéig, felvett tanulók esetén 10 tanévig kezeli, a plébánosi ajánlást, a
keresztelési iratokat, a kézzel írt bemutatkozó levelet és fényképet, valamint a félévi osztályzatokat
és évvégi bizonyítványokat a jelentkezés tanévének a végéig kezeli.
A Prohászka a felvételihez és a felvételi elbeszélgetés megszervezéséhez és lebonyolításához
szükséges személyes adatokat 10 tanévig kezeli.
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Az adatvédelmi tisztviselő
A Prohászka adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki. A Prohászka adatvédelmi tisztviselője a Sipos
Adrienn Ügyvédi Iroda, aki az adatvedelem@prohaszka-budakeszi.hu e-mail címen érhető el.
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A személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogai
A személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogosult hozzáférést kérni, a személyes adatai
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását kérni. Az egyes jogok gyakorlásával
kapcsolatban a Prohászka adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat az adatvedelem@prohaszkabudakeszi.hu e-mail címen.
5.1.

Hozzáféréshez való jog
Kérése esetén a Prohászka az Ön személyes adatait, illetve a személyes adatai kezelésével
kapcsolatos információkat a rendelkezésére bocsátja, továbbá a kezelt személyes adatai
másolatát átadja.

5.2.

Helyesbítéshez való jog
Kérheti, hogy a Prohászka indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan
személyes adatait vagy egészítse ki a hiányos személyes adatait.

5.3.

Törléshez való jog
A személyes adatait törli a Prohászka, ha
1

(i)

azokra nincs szüksége a jelentkezés rögzítése és a gyermek felvételére vonatkozó
döntés meghozatala céljából,

(ii)

a Prohászka jogellenesen kezelte a személyes adatait, illetve

(iii)

a Prohászka jogi kötelezettségének teljesítéséhez köteles a személyes adatait
törölni.

A Prohászka törli a személyes adatait, ha kéri, kivéve ha a személyes adatai kezelése jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
5.4.

Adatkezelés korlátozásához való jog
Kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását, ha
(i)

vitatja a személyes adatok pontosságát,

(ii)

az adatkezelés jogellenes és Ön a személyes adatok törlését ellenzi, vagy

(iii)

a Prohászkának nincs szüksége a jelentkezés rögzítése és a gyermek felvételére
vonatkozó döntés meghozatala céljából a személyes adatokra, azonban Ön jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok
korlátozását igényli.

A Prohászkaebben az esetben a személyes adatait tárolja, azonban bármely egyéb
adatkezelést csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez, illetve más személy jogainak védelme érdekében vagy
az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből végez.
A Prohászka az Ön személyes adatainak kezelését a fenti (i) esetben a személyes adatok
pontossága ellenőrzésének időtartamára, a fenti (ii) és (iii) esetben az Ön által
meghatározott időtartamra, a fenti (iv) esetben pedig arra az időtartamra korlátozza,
amely alatt meg tudja állapítani, hogy a Prohászka jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az
Ön jogos indokaival szemben.
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Jogsértés esetén tehető lépések
6.1.

Ha úgy gondolja, hogy a Prohászka megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során,
akkor
lépjen
kapcsolatba
a
Prohászka
adatvédelmi
tisztviselőjével
az
adatvedelem@prohaszka-budakeszi.hu e-mail címen.

6.2.

A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén továbbá panaszt nyújthat be a
hatósághoz az alábbi elérhetőségen:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím:
1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:
+36 (1) 391-1400
Fax:
+36 (1) 391-1410
E-mail cím:
ugyfelszolgalat@naih.hu.

7

Személyes adatok szolgáltatása
A Prohászka az adatkezeléshez a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 41. §-ában
meghatározott személyes adatok szolgáltatását kéri.
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Automatizált döntéshozatal
A Prohászka nem hoz automatizált módon döntést a megadott személyes adatok alapján.
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