
 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
   

1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA    

Jelen tájékoztató célja, hogy ismertesse a Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium (a 

továbbiakban: Intézmény) beiskolázási eljárása során az Oktatási Hivatal által kiállított jelentkezési 

lap mellékletein és az iskola weblapján át beküldött „tagozatos többletpont” számításához köthető 

dokumentumok esetében az iskolának szolgáltatott személyes adatok kezelésével kapcsolatban 

felmerülő lényeges adatkezelési körülményeit, az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseivel összhangban. Az 

adatok begyűjtésére a 20/2012. (VIII.31.) EMMI-rendelet 13. fejezetének (A középfokú iskolákba 

történő jelentkezés rendje és a felvételi eljárás szabályai) felhatalmazása alapján kerül sor. 

     

2/A. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA    

A jelentkezési lap benyújtásával és az iskola weblapján át beküldött „tagozatos többletpont” 

számításához köthető dokumentumok beküldésével az alábbi személyes adatok megadására, 

felvételére kerül vagy kerülhet sor: 

• a gyermek és szülő neve és aláírása;   

• a nem nyelvi tagozatokon a szóbeli elbeszélgetést helyettesítő eljárás keretében a tanuló 

kézírással írt bemutatkozó portfóliója és annak dokumentumai: 

 történelem tagozaton a félévi értesítő és a tanuló elektronikus ellenőrző könyve, 

motivációs levél, szabadidős tevékenység, legkedvesebb történelmi élmény és 

a versenyeredmények listája; 

 természettudományos és informatika tagozatainkon a tanuló kézírással készült 

bemutatkozása, a tagozatválasztás megindoklása, az esetleges versenyered-

ményeket igazoló dokumentumok, a konkrét természettudományos érdeklődés 

témája indoklással, a szülők gyermekükről készített rövid jellemzése (utóbbi 

nem része az értékelésnek); 

 drámatagozatunkon max. háromperces bemutatkozó kisfilm, amely egy vers-

szavalást és két versszak terjedelemben népdaléneklést is tartalmaz; 

 médiatagozatunkon max. kétperces bemutatkozó kisfilm (ennek hiányában 

max. két oldal terjedelmű, kézzel írott szöveges bemutatkozás; 

 rajztagozatunkon az elmúlt két tanévben készített 8-10 saját alkotás jó minőségű 

reprodukciója; 

• élsportolói tagozatunkon az egyénileg, előzetesen benyújtandó sportlap.    

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az Infotv. 5.§ (1) bekezdés d) 

pontja alapján az Ön önkéntes hozzájárulása, melyet az adatok beküldése során ad meg. 

2/B. AZ ANONIM LÁTOGATÓAZONOSÍTÓ (SÜTI - COOKIE) KEZELÉS 

Az anonim látogatóazonosítók olyan kisméretű fájlok vagy információdarabok, amelyeket a 

látogató által elért webszerver küld a látogató számítógépének webböngészője számára. Egy süti 

általában tartalmazza annak a webhelynek a nevét, ahonnan érkezett; a süti értékét, vagyis egy 

véletlenszerűen generált egyedi számot, valamint élettartamát, azt, hogy milyen hosszan marad a 

készüléken. A süti a felhasználó számítógépének, készülékének háttértárjában, egy fájlban 

tárolódik. A fájl tartalmát a sütit elküldő webszerver bármikor lekérdezheti a böngészőtől. 

A sütik használatának célja, hogy gyorsítsák a minerofil.hu oldalainak használatát, 

kiegyensúlyozzák a szerverekre érkező terhelést. 

  



3/A.. AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE, ELÉRHETŐSÉGEI    

Név: Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium  

Cím: 1096 Budapest, Vendel utca 1. Telefon: (+36 1) 215-95-90,  

E-mail: lkg@leovey.hu 

Honlap: www.leovey.hu  

    

Az Intézmény a személyes adatok kezelése során a mindenkor hatályos adatvédelmi előírások, így 

különösen az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően jár el. A jogszabály hatályos szövege az alábbi 

linken keresztül érhető el: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV.   

   

3/B. TOVÁBBI ADATFELDOLGOZÓK KÖRE  

Magyar Posta Zrt.  

(1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.)  

Adatfeldolgozás célja: a felvételi határozat postázása. 

 

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. 

(Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14., 1097)  

Adószám: 14571332-2-42   

Adatfeldolgozás célja: tárhely szolgáltatás a weblap részére. 

 

Google Ireland Limited 

(Írország, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4)  

Adatfeldolgozás célja: a „tagozatos többlethez” köthető adatok tárolása céljából vesszük igénybe.  

 

4. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA    

 Az Intézmény a jelentkezési laphoz köthető személyes adatokat a 20/2012. (VIII.31.) 

EMMI-rendelet I. mellékletében (Irattári terv) meghatározott időtartamig, húsz évig kezeli, 

ezt követően a szolgáltatott személyes adatokat törli.  

 Az Intézmény az iskola weblapján át beküldött „tagozatos többletpont” számításához 

köthető dokumentumok esetében a személyes adatokat a 27/2020. (VIII. 11.) EMMI 

rendeletben meghatározott időtartamig, 2021. április 30-át követő nap 15. napjáig, ezt 

követően a szolgáltatott személyes adatokat törli.  

 Az Intézmény az iskola weblapján át beküldött „második idegennyelv választáshoz” 

köthető személyes adatokat 2021. szeptember 30-ig kezeli, ezt követően a szolgáltatott 

személyes adatokat törli. 

     

5. AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK    

A megadott személyes adatokhoz kizárólag az Intézmény felvételi eljárásban közreműködő 

munkatársai férhetnek hozzá. Az intézmény a felvételi eljárás rendjét szabályozó 20/2012. 

(VIII.31.) EMMI-rendelet vonatkozó felhatalmazásaival rendelkező személyeknek és 

szervezeteknek továbbíthatja az adatokat, ezen felül harmadik személy részére az adatokat az 

Intézmény nem adja át.     

       

6. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok    

TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSHEZ VALÓ JOG    

Ön a 3. pont szerinti elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Intézménytől arra 

nézve, hogy az Intézmény    

 milyen személyes adatait,   

 milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból,   

 milyen forrásból,   

 mennyi ideig kezeli,   
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 az Intézmény kinek, mikor, mely jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított 

hozzáférést, vagy kinek továbbította személyes adatait.    

Az Intézmény az Ön kérelmét legfeljebb 25 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött 

levélben teljesíti.    

HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG    

Ön a 3. pont szerinti elérhetőségeken írásban kérheti, hogy az Intézmény módosítsa valamely 

személyes adatát. Az Intézmény az Ön kérelmét legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és erről az Ön 

által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.    

TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG    

Ön a 3. pont szerinti elérhetőségeken írásban kérheti az Intézménytől a személyes adatainak törlését. 

A törlési kérelmet az Intézmény abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály az Intézményt a 

személyes adatok további tárolására kötelezi. Amennyiben nincs ilyen kötelezettség, akkor az 

Intézmény az Ön kérelmét legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott 

elérhetőségre küldött levélben értesíti.    

ZÁROLÁSHOZ VALÓ JOG    

Ön a 3. pont szerinti elérhetőségeken írásban kérheti, hogy az Intézmény személyes adatait zárolja. 

A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok zárolását. Adatai 

zárolását kérheti például, ha úgy gondolja, hogy valamely személyes adatát az Intézmény 

jogellenesen kezelte, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében 

szükséges, hogy személyes adatát az Intézmény ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a 

bíróság megkereséséig az Intézmény tovább tárolja a személyes adatot, ezt követően törli az 

adatokat.    

TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG    

Ön a 3. pont szerinti elérhetőségeken írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Intézmény 

személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából 

továbbítaná, felhasználná. Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint a személyes 

adatok kezelése kizárólag az Intézmény jogi kötelezettsége teljesítéséhez, vagy jogos érdekének 

érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket.   

 

7. Az adatkezelés technikai háttere  

Az internet böngészőben Ön beállíthatja, hogy elfogad vagy letilt bizonyos sütiket, illetve blokkolja 

valamennyi elhelyezését. Figyelmeztetést is kérhet arról, ha cookie-kat állítanak be az eszközén, 

valamint megtekintheti azt, hogy a meglátogatott oldal milyen sütiket helyezett el a számítógépén. 

A sütik kezelését az egyes böngészőkön eltérően kell beállítani. Ehhez érdemes tanulmányoznia 

böngészője beállítási lehetőségeit, illetve a segítség oldalakat: 
 Google Chrome  

 Firefox  

 Microsoft Internet Explorer 11 

 Microsoft Internet Explorer 10 

 Safari 

8. Adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek    

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén az Intézmény fenntartójánál nyújthat be 

jogorvoslati kérelmet. Az Intézmény fenntartója: Belső-Pesti Tankerületi Központ 

(http://kk.gov.hu/belsopest) 1071 Budapest, Damjanich utca 6., e-mail: belsopest@kk.gov.hu.   

   

   

  

Budapest, 2021. január 31. 
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