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 A Sylvester János Református Gimnázium és Technikum 
Adatvédelmi Politikája 

 
 

A Sylvester János Református Gimnázium és Technikum, mint Adatkezelő az általános 
adatvédelmi rendeletről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 
alapján és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény felhatalmazása alapján, a személyes adatokat a mindenkor hatályos jogszabályi 
előírásoknak megfelelően kezeli.  
 
Az Adatvédelmi politikánk célja a természetes személy tanulók, szülők, partnerek, illetve 
dolgozóink személyes adatainak fokozott védelme, illetve e személyes adatok jogszerű, 
tisztességes és átlátható kezelése. Iskolánk adatvédelem iránti elkötelezettsége töretlen, a 
tanulóink, munkatársaink és partnereink irányában fennálló bizalom fenntartása érdekében. 
 
 
Az Adatkezelő adatai: 
 

 név: Sylvester János Református Gimnázium és Technikum 

 rövid név: Sylvester János Református Gimnázium és Oktatási Központ 

 adószám: 18159161-1-42 

 OM azonosító: 101138 

 képviselő: Kocsis Imre Antal intézményvezető 

 székhely: 1149 Budapest, Pillangó park 3-5. 

 telefonszám: +3613632612  

 e-mail: sylvester@sylvester.hu 
 

A Sylvester János Református Gimnázium és Technikum a GDPR megfelelés teljesítése 
érdekében Adatvédelmi tisztviselőt jelöl ki, tekintettel arra, hogy az Iskola közfeladatot ellátó 
szerv, fő tevékenysége a köznevelési feladatok ellátása, amelyet a személyes adatok 
kezelésének és nyilvántartásának révén tudja ellátni. 
Az Adatvédelmi tisztviselő ellenőrzi az adatvédelmi rendelkezéseknek való megfelelést, az 
adatkezelési kötelezettségek teljesítését. 
Az érintettek a személyes adataik kezeléséhez, és ezzel kapcsolatos jogaik gyakorlásához 
kapcsolódó valamennyi kérdésben az Adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhatnak a feltüntetett 
elérhetőségen. 
 
Az adatvédelmi tisztviselő adatai: 
Név: dr. Fehér Katalin 
Elérhetősége személyesen: 1149 Budapest, Pillangó park 3-5. 

Elérhetősége telefonon: +36209706918 
Elérhetősége emailen: adatvedelmitisztviselo@sylvester.hu 
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Iskolánk elkötelezett abban, hogy köznevelési és szakképzési feladatainak ellátása során 
elősegíti a Tanulók harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődését, készségeik, képességeik, 
ismereteik, jártasságaik, érzelmi és akarati tulajdonságaik, műveltségük életkori 
sajátosságaiknak megfelelő, tudatos fejlesztése révén, és ezáltal erkölcsös, önálló életvitelre 
és céljaik elérésére, a magánérdeket a köz érdekeivel összeegyeztetni képes embereket, 
felelős állampolgárokat nevel.  
 
Iskolánk, mint Adatkezelő általi adatkezelése a Tanulók személyes adatainak széles körét 
érinti, mivel az oktatással-neveléssel, szakképzéssel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazó 
törvényi és jogszabályi előírások számos személyes adat nyilvántartását, és a hatóságok felé 
történő rendszeres bevallását/megküldését, azaz kezelését írják elő. 
 
A személyes adatok kezelése részben az Adatkezelő közfeladatának ellátása, - gimnáziumi 
nevelés-oktatás, technikumi képzés - másrészt az Adatkezelőt terhelő további jogi 
kötelezettségek teljesítéséhez is szükséges, vagyis a személyes adatok hiányában a közfeladat, 
illetve annak teljesítése nem lehetséges, a jogszabályi előírások teljesítése nélkül pedig az 
Adatkezelő nem végezhetné tevékenységét. 
Az Adatkezelő és a Tanulók között létrejött jogviszony jellegéből kifolyólag az adatkezelés 
időtartama jellemzően hosszabb időtávot fog át. Mindezek alapvetően jogszabályi 
rendelkezésekre vezethetők vissza.  
 
A szakképzés kiemelt feladata a sajátos nevelési igényű tanuló, illetve képzésben részt vevő 
kiskorú személy, a képzésben részt vevő fogyatékkal élő nagykorú személy, valamint a 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló speciális igényeinek 
figyelembevétele és egyéni képességeihez igazodó, legeredményesebb fejlődésének 
elősegítése a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek megteremtése 
érdekében. 
 
Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít törvényben meghatározott szakmai titoktartási 
kötelezettsége érvényesítésére. Ennek értelmében a pedagógust, a nevelő és oktató munkát 
közvetlenül segítő alkalmazottat, továbbá azt, aki közreműködik a tanuló felügyeletének az 
ellátásában, hivatásánál fogva harmadik személyekkel szemben titoktartási kötelezettség 
terheli a tanulóval és családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, 
amelyről a tanulóval, szülővel való kapcsolattartás során szerzett tudomást. E kötelezettség a 
foglalkoztatási jogviszony megszűnése után is határidő nélkül fennmarad. A titoktartási 
kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestület tagjainak egymás közti, valamint a 
gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival történő, a tanuló fejlődésével összefüggő 
megbeszélésre. 
A kiskorú tanuló szülőjével minden, a gyermekével összefüggő adat közölhető, kivéve, ha az 
adat közlése súlyosan sértené a tanuló testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését. 
 
A pedagógus, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott a nevelési-oktatási 
intézmény vezetője útján köteles a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 17. § (2) bekezdésében foglaltak szerint eljárni. (A gyermek 
veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében). Ebben a helyzetben az 
adattovábbításhoz az érintett, valamint az adattal kapcsolatosan egyébként rendelkezésre 
jogosult beleegyezése nem szükséges. 
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Tájékoztatjuk, hogy az Iskola, mint egyházi fenntartású nevelési-oktatási és szakképző 
intézmény, vallási, világnézeti tekintetben elkötelezett intézményként működik, és ennek 
megfelelően a tanulók felvételi eljárása során nem írja elő, de világnézeti és hitéleti 
szempontokat érvényesíthet, pl. pontazonosság esetén, a felvétel során. A felvételi eljárásban 
lelkészi ajánlás beadható, amely azonban nem kötelező előírás. 
 
A köznevelési intézmények az alkalmazottak személyes adatait csak a foglalkoztatással, a 
juttatások, kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és teljesítésével, az állampolgári 
jogok és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan, nemzetbiztonsági okokból, az e 
törvényben meghatározott nyilvántartások kezelése céljából, a célnak megfelelő mértékben, 
célhoz kötötten kezelhetik.  
 
 
Fogalom meghatározások1 
 
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; 
érintett fél: az a természetes személy, akinek az adatkezelési műveletek érintik a jogait és 
szabadságait; 
adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, 
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, 
betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő 
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve 
megsemmisítés; 
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 tagállami 
jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös 
szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 
adatvédelem: a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét és 
információs önrendelkezési jogának teljesülését biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, 
adatkezelési eszközök és módszerek összessége; 
adatbiztonság: a személyes adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelése, véletlen elvesztése, 
megsemmisítése vagy károsodása elleni szervezési, technikai megoldások, valamint eljárási 
szabályok összessége, az adatkezelés azon állapota, amelyben a kockázati tényezőket – és 
ezáltal a fenyegetettséget – az alkalmazott védelmi intézkedések a minimálisra csökkentik; 
az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő 
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a 

                                                           
1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet/GDPR), illetve az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv (Infotv). szerint  
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megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt 
érintő személyes adatok kezeléséhez; 
adattovábbítás: valamely adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy 
számára; 
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem 
lehetséges; 
adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon 
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 
eredményezi; 
címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 
szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. 
Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami 
joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az 
említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés 
céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak; 
harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy 
azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a 
személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; 
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. 
egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy szellemi egészségi állapotára 
vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi 
szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy 
egészségi állapotáról. 
kiemelt figyelmet igénylő tanuló: a különleges bánásmódot igénylő tanuló: 

 sajátos nevelési igényű tanuló, 

 beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló, 

 kiemelten tehetséges tanuló, 
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és 
halmozottan hátrányos helyzetű tanuló. 
kiemelten tehetséges tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki átlag 
feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik, 
és felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség. 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló: az a különleges bánásmódot 
igénylő tanuló, aki a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 
szerinti szakértői bizottság szakvéleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen 
alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartás-szabályozási hiányosságokkal 
küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos 
tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek. 
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Az adatkezelés során alkalmazott legfontosabb jogszabályok: 
 

 Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) - amely a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 
ilyen adatok szabad áramlásáról szól2; 

 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről; 

 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény);  

 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) a nemzeti köznevelésről; 

 2018. évi LXXXIX törvény, az oktatási nyilvántartásról; 

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról; 

 1993. évi XCIII. törvény - a munkavédelemről; 

 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet - a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról; 

 2001. VIII. törvény (EKtv.) az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 
egyes kérdéseiről;  

 2008. évi XLVIII. (GRtv.) a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és 
egyes korlátairól;  

 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény 
végrehajtásáról;  

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. 

 2019. évi törvény, a szakképzésről (Szkt.). 
 

 
Az egyes adatkezelési tevékenységek kapcsán kezelt adatok körére, az adatkezelések 
konkrét jogalapjára, valamint céljára, továbbá az adatok megőrzési időtartamára, az 
adattovábbítások sajátos eseteire, és az érintettek jogaira vonatkozó előírásokat – 
adatkezelési tevékenységenként – az adatkezelési tájékoztatók tartalmazzák.  
 
 
 

                                                           
2  A GDPR magyar nyelvű szövegét az alábbi weboldalon érheti el: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 a jelen adatkezelési tájékoztatóban szereplő fogalmakat a GDPR 4. cikkében 

olvasható „fogalommeghatározások” szerinti értelemben használjuk. 
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