……………………... ikt. számú adatvédelmi
tájékoztatás

ADATVÉDELMI ÉS -KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS1
a
„Külföldi Nyelvtanulási Program”-ban
csoportosan pályázó és résztvevő diákok és törvényes képviselői – a szülők számára
Tisztelt Szülők, tanulóink törvényes képviselői és kedves Diákok!
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 (GDPR, a továbbiakban: Rendelet) vonatkozó
rendelkezései alapján, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) és a Külföldi Nyelvtanulási Program csoportos
nyelviskolai képzéseiben történő részvétel alapján megvalósítandó pályázat – Magyarország Kormánya
és az általa megbízott TEMPUS Közalapítvány pályázati felhívása – 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 (www.zszc.hu) vagy az érintett személy részére
kérésére meg kell küldeni.
Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a ZSZC (és tagintézményei) szervezésében a Külföldi
Nyelvtanulási Programban csoportosan pályázó és résztvevő diákok és törvényes képviselői – a szülők
személyes adatait milyen módon, milyen jogalappal kezeljük, és tájékoztatjuk Önöket arról, hogy
adataik védelme érdekében milyen jogosultságok illetik Önöket és hogyan érvényesíthetik jogaikat.

I.

ÁLTALÁNOS ADATOK

1.1. Az adatkezelő meghatározása
Funkció
megnevezése
Adatkezelő

Az intézmény neve, címe

Felelős vezetője

Zalaegerszegi
Szakképzési Centrum
(ZSZC)
Zalaegerszegi
Szakképzési Centrum
(ZSZC)

Vizlendvai
László
főigazgató
Szabó Károly
kancellár

Elérhetősége
foigtitkarsag@zegszakkepzo.hu
tel.: 06/92/313-583/102
info@zegszakkepzo.hu
tel.:06/92/313-583/101

ADATKEZELŐ
Tempus
„Külföldi Nyelvtanulási Program” pályázat kiírójaként
Közalapítvány

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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1.2. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:
1.3. dr. Miglécz Erzsébet szakjogász kolléganő személyesen (egyeztetett időpontban) vagy postai
úton: Zalaegerszegi Szakképzési Centrum, 8900 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 74. címen; e-mailben:
adatkezeles@zegszakkepzo.hu ; tel.:06/92/313-583/117/
1.4. Az adatkezelés célja
Az adatkezelő ZSZC és tagintézményei 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 adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen,
a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig
kezelhető.
A ZSZC és tagintézményei célja a személyes adatok kezelésével: a „Külföldi Nyelvtanulási Program”
keretében a Magyarország Kormánya lehetőséget biztosít a 9. és 11. évfolyamos szakgimnáziumi
tanulók számára nyelvtudásuk fejlesztésére, motivációjuk növelésére, nyelvhasználatbeli gátlásaik
oldására és célnyelvi környezetben történő tapasztalatszerzésükre. A ZSZC és tagintézményei célja
külföldi utazás csoportos formában való szervezése a kedvezményezett tanulóknak a Programban való
eredményes részvétele érdekében. Csoportos tanulói kiutazás, ha legalább 8 kedvezményezett tanuló a
pályázó intézmény szervezésében egy időpontban, egy nyelviskola által szervezett képzésben vesz részt,
és a csoport tanulmányútjához a pályázó intézmény kísérőpedagógus(oka)t biztosít.
1.5. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdése e) pontja
Az adatkezelő ZSZC-ben és tagintézményében személyes adat jogalap nélkül nem kezelhető. A
személyes adat akkor kezelhető, ha azt jelen esetben Magyarország Kormánya a TEMPUS
KÖZALAPÍTVÁNY pályázati lebonyolításának megbízásával közérdeken alapuló célból elrendeli (a
továbbiakban: közérdekű adatkezelés)
1.6. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre
Az adatok továbbítása jogszabályi meghatározottság alapján lehetséges, illetőleg a Külföldi
Nyelvtanulási Program pályázat megvalósítása érdekében létrehozott külföldi kapcsolatok, az
utazásszervezés lebonyolítása alapján lehetséges (pl. a támogatási szerz.; megbízási szerződés, stb.
alapján – kiemelendő, hogy amennyiben a tanuló nem rendelkezik saját bankszámlával, a törvényes
képviselője bankszámlaszáma szükséges személyes adat a projekt pénzügyi lebonyolítása érdekében;
stb. Ezen személyes adatok közérdekből való kezelése kifejezetten az adatkezelési cél fennállásáig és
annak megvalósításáig kezelendő személyes adat pl.,az érintettek személyes adatai kezelésének köre az
utazásszervezés és a projekt megvalósulásának célkitűzésével kezelendő adatok köre – lásd: a ZSZC
által bekért adatlap, az utazás megvalósításához szükséges cég/intézmény számára szükséges adatok
biztosítása – pl repülőjegyhez, úti okmányok adatai vagy szülők elérhetősége a külföldi utazás idején a
kapcsolattartás biztosítására)
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II. AZ ÉRINTETT (TANULÓ ÉS TÖRVÉNYES KÉPVISELŐJE) JOGAI
ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI
2.1. Tájékoztatáshoz való jog
Az érintettet tömören, közérthetően köteles az adatkezelő tájékoztatni a személyes adatairól, a kezelés
módjáról.
2.2. 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.
2.3. Az adatok helyesbítésének joga
A pontatlan és hiányos adatkezelést jogosult az érintett helyesbíteni.
2.4. Az adatok törléséhez való jog
A következő esetekben jogosult kéréssel töröltetni az adatait az érintett: az adatkezelés célja már nem
áll fenn; az érintett 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.
2.5. 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.
2.6. 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.
2.7. 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.
2.8. Visszavonás joga
Az érintett hozzájárulása visszavonására bármikor jogosult.
2.9. 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.h
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2.10.

Bírósághoz fordulás joga

Az érintett jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

III. ZÁRÓ EGYÉB ÚTMUTATÁS
Az e tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást
személyesen. Kérdéssel az 1.2. pontban meghatározott elérhetőségen forduljon hozzánk. A tanulóink és
törvényes képviselők személyes adatait a jogszabályok szerint tartjuk nyilván, az adatkezelési cél
megvalósítása érdekében és a szükséges ideig. Az adatokat megismerő közalkalmazottaink 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. január 23.

Vízlendvai László
főigazgató

Szabó Károly
kancellár
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