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1.1

Az alkalmazottak adatai
Az intézményben az alkalmazottakról nyilvántartott adatok
 név, születési hely és idő, állampolgárság;
 lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám, azonosítószám;
 munkaviszonyra, közalkalmazotti viszonyra vonatkozó adatok.

A munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó adatok az alábbiak:

 iskolai végzettség, szakképesítés, erkölcsi bizonyítvány
 munkában eltöltött

idő, közalkalmazotti

jogviszonyba beszámítható

idő,

besorolással kapcsolatos adatok,
 alkalmazott által kapott kitüntetések, díjak és más elismerések, címek,
 munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás, munkavégzésre
irányuló további jogviszony, fegyelmi büntetés, kártérítésre kötelezés,
 munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, illetmény, továbbá az azokat
terhelő tartozás és annak jogosultja,
 szabadság, kiadott szabadság,
 az alkalmazott részére történő kifizetések és azok jogcímei,
 az alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei,
 az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai, azok jogcímei,
 a többi adat (az érintett hozzájárulásával).
1.2

Az adatok kezelésére jogosultak köre
 az alkalmazottak tekintetében az igazgató, igazgatóhelyettesek, tagintézményvezetők, iskolatitkár, gazdasági munkatárs
 az intézményvezető tekintetében Harta Nagyközség Német Nemzetiségi
Önkormányzata


A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatására szolgáló korai jelző- és
pedagógiai támogató rendszerhez kapcsolódó feladatok ellátása során az
adatkezelésre jogosultak körét jogszabály és az intézmény szervezeti és működési
szabályzata által nevesített intézményi alkalmazottak jogosultak kezelni az
adatkezelés általános szabályai alapján.
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1.3

Az alkalmazottak adatai továbbításának köre

Az adatok továbbíthatók a fenntartónak, a kifizetőhelynek, bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek,
helyi önkormányzatnak, államigazgatási szervnek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések
ellenőrzésére jogosultaknak és a nemzetbiztonsági szolgálatnak.

2
2.1

A szakértői és nevelési tanácsadói vizsgálatban részesült gyermekek
adatai
A nyilvántartott adatok lehetnek:
 a gyermek neve, születési helye és ideje, állampolgársága, lakóhelyének
(tartózkodási helyének) címe;
 a szülő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma;
 a gyermek csecsemőkori fejlődésével kapcsolatos adatok (anamnézis)
 a gyermek óvodai fejődésével kapcsolatos adatok;
 a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok.

A többi adat (az érintett hozzájárulásával).

2.2

A gyermekek adatai továbbíthatók:
 A fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, államigazgatási szerv
és nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat.
 A sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok a pedagógiai szakszolgálat
intézményeitől a nevelési-oktatási intézménynek és vissza.
 Az iskolai fejlődéssel kapcsolatos adatok a szülőnek, a pedagógiai szakszolgálat
intézményeinek, az iskolának.
 Iskolaváltás esetén az új iskolánknak.
 A szakmai ellenőrzés végzőjének.
 A gyermek iskolai felvételével, átvételével kapcsolatosan
 A családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek.
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3.1

Adatkezelés az intézményben
Titoktartási kötelezettség

A pedagógust, a pszichológust, az orvost hivatásánál fogva harmadik személyekkel szemben
titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel és családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot,
információt illetően, amelyről a gyermekkel, szülővel való kapcsolattartás során szerzett tudomást.
E kötelezettség független a foglalkozási jogviszony fennállásától, és annak megszűnése után, határidő
nélkül fennmarad.
A titoktartási kötelezettség nem terjed ki az értekezleteken a pedagógus közösség tagjainak egymás
közti, a gyermek fejlődésével összefüggő megbeszélésekre.
A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik azokra az esetekre:

 Ha a gyermekek adatait a 2.2. pontban meghatározott célokból továbbítja az
intézmény.
 Ha a gyermekek személyes adatait pedagógiai célú rehabilitációs feladatok
ellátásához továbbítja az intézmény
 Ha az intézmény az alkalmazottak személyes adatait a foglalkoztatással,
juttatásokkal, kedvezményekkel, kötelezettségek megállapításával és teljesítésével,
állampolgári jogok és kötelezettségek teljesítésével, nemzetbiztonsági okokból, a
kötelező nyilvántartások vezetése céljából, a célnak megfelelő mértékben, célhoz
kötötten kezeli.
3.2

Az adattovábbításra jogosultak köre

Az adattovábbításra az intézmény vezetője és – a meghatalmazás keretei között – az általa
meghatalmazott vezető vagy más közalkalmazott jogosult.

3.3

Önkéntes adatszolgáltatás

Önkéntes adatszolgáltatás esetén a szülőt is tájékoztatni kell arról, hogy az adatszolgáltatásban való
részvétel nem kötelező.

3.4

Az adatok statisztikai célú felhasználása

Az alkalmazottak, a gyermekek jelen szabályzatban felsorolt adatai statisztikai célra felhasználhatók,
de statisztikai felhasználás céljára személyazonosításra alkalmatlan módon kell azokat átadni.
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4.1

A közoktatás információs rendszere
Központi nyilvántartás

A közoktatás információs rendszere a nemzetgazdasági szintű tervezéshez szükséges fenntartói,
intézményi, foglalkoztatási, gyermek- és tanulói adatokat tartalmazza.
A közoktatás információs rendszerébe az intézmény köteles adatot szolgáltatni.

4.2

Közalkalmazotti nyilvántartás

A Közoktatási Információs Iroda annak, akit pedagógus munkakörben, illetve nevelő-oktató munkát
közvetlenül segítő alkalmazotti munkakörben foglalkoztat az intézmény, azonosító számot ad ki.
A közoktatás információs rendszere tartalmazza azoknak a nyilvántartását (név, születési adat,
azonosító szám, végzettség, munkahely címe, típusa, OM azonosítója), akik azonosító számmal
rendelkeznek. A nyilvántartásból személyes adat – az érintetteken kívül – csak az egyes,
foglalkoztatáshoz

kapcsolódó

juttatások

jogszerű

igénybevételének

megállapítása

céljából

továbbítható, a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának az ellenőrzésére hivatott
részére. Az információs rendszerben adatot az érintett foglalkoztatásának megszűnésére vonatkozó
bejelentéstől számított 5 évig lehet kezelni (kivéve, ha ez alatt az idő alatt az érintettet ismét bejelentik
a nyilvántartásba).

Ezen szabályzat a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékleteként 2017. szeptember 1-én
lép hatályba.

Harta, 2017. 08.31.
Frei Lászlóné
igazgató

