DIGITÁLIS HÁZIREND
A tanuló, a szülő, a pedagógus kötelességei, jogai

A digitális iskolai házirend célja
 A digitális iskolai házirend megalkotása a meglévő házirend kiegészítését, a digitális
oktatás működését, az iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását szolgálja.
 A digitális oktatás idejére is szükséges napirendet kialakítani, mely lehetővé teszi a
pedagógusok, a tanulók, szülők együttműködését, biztosítja a tanulási folyamat
hatékonyságát. Ennek alapja az órarend.
 A tanulással töltött idő megszervezése tanulónként eltérhet, de fontos, hogy napi rutinná
váljon az otthoni tanulás, a feladatok elvégzése. Ajánljuk, hogy napi szinten, órarend
szerint foglalkozzanak a diákok a tanulással, így nem torlódnak fel a feladatok.

A Házirend időbeli és térbeli hatálya
 Előírásai azokra az iskolai, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül történő online
tevékenységekre, a digitális tanulási térre vonatkoznak, amelyek az iskola digitális
rendszerében valósulnak meg.
 A házirend kötelező érvényű minden, az iskolával jogviszonyban álló tanulóra,
pedagógusra a digitális munkarend idejére.
 Előírásai értelemszerűen alkalmazandók a szülőkre (gondviselőkre), akik a tanulók
törvényes képviselőiként gyakorolnak jogokat, illetve teljesítenek kötelezettségeket.

A tanulók jogai
 Minden tanulónak joga van a digitális oktatáshoz, azon belül tudása legjavának
bizonyításához.
 Minden tanulónak joga van arra, hogy tanulmányaihoz, a tanév sikeres teljesítéséhez a
digitális oktatás formájában is – az iskolától elvárható kereteken belül – minden
segítséget megkapjon.
 Minden tanulónak joga van a digitális munkarenddel kapcsolatos nehézségei jelzésére.
 Minden tanulónak joga van kérdések feltevéséhez, javaslattételhez, de csak szervezett
keretek között, ill. oly módon, hogy mások tanuláshoz, ill. munkához való jogát, emberi
méltóságát ne sértse.

 A digitális munkarend nem tér el a tanév rendjétől, azaz a diáknak joga van a - napi
szorgalmi idő utáni, a hétvégi és ünnepnapi, valamint a tanítási szünetek idejére szóló pihenéshez.
A tanulók és szülők kötelezettségei
 Semmilyen online oktatási felületünket nem használja magánjellegű célra, levelezésre,
még akkor sem, ha ez tanulócsoporton belül történne. Erre a célra a továbbiakban is
kizárólag iskolán kívüli közösségi felületeket használ. (Facebook, Instagram,
Messenger, stb.)
 A tanuló önállóan, engedély nélkül nem hozhat létre csoportokat!
 Az oktatási felületeken a diák a nevét tartalmazó felhasználónévvel kell, hogy részt
vegyen.
 A diáknak a digitális oktatás folyamán is tartania kell magát az iskola házirendjéhez és
szellemiségéhez.
 A diák a tanár felszólítására az online óra végén az órai munkáját köteles bemutatni.
 A személyiségi jogok, ill. a személyes adatokkal való önrendelkezési jog alapján az
érintett engedélye és a pedagógus hozzájárulása nélkül nem készíthet, továbbíthat, ill.
hozhat nyilvánosságra hang- és kép/képernyő felvételeket, ezeket az iskolai digitális
felületre sem töltheti fel.
 Tiszteletben kell tartania tanulótársainak, tanárainak és az iskola többi dolgozójának
emberi méltóságát, személyiségi jogait, családi és magánélethez való jogát.
 Digitális, online magatartása, beszéde, megnyilvánulása legyen méltó az iskolához.
 Tartsa tiszteletben tanárait, diáktársait.
 A Krétába / Google Tanterembe feltöltött tartalmak, illetve az online oktatás keretein
belül elhangzottak az iskola szellemi termékét képezik. Ezek megosztása más digitális
(pl. Microsoft Stream, Youtube, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram stb.) és nem
digitális felületeken kizárólag az igazgató írásos engedélyével történhet!
 A tanulónak/szülőnek nyomon kell követnie az elektronikus naplót.
 Viselkedése, megnyilvánulásai a digitális tanrend folyamatában, az online térben is
összhangban vannak az iskola szellemiségével, az intézményben folyó nevelőoktató
munka alapelveivel.
 A fenti pontok bármelyikének megszegése a diák részéről minden esetben következő
fegyelmi fokozattal jár, függetlenül a rögzített tartalomtól.

A DIÁKOKKAL, SZÜLŐKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS RENDJE

Intézményünkben a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer (KRÉTA) a
diákokkal és a szülőkkel való kapcsolattartás hivatalos színtere. Ezen a felületen az
adminisztrációs funkciókon túl a rendszer
 támogatja házi feladatok kiosztását és ellenőrzését, kérdőívek készítését;
 online kommunikációs fórumot biztosít a pedagógus-tanuló, pedagógus-pedagógus és
tanuló-tanuló – egyéni vagy csoportos – kommunikációra (e-Ügyintézés Üzenetek
funkciója; az üzenetekhez csatolhatók tananyagok, multimédiás anyagok);
 online tesztek, feladatsorok és dolgozatok készítésére ad lehetőséget az e-Ügyintézés
Kérdőívek funkciójával.
Pedagógusaink tekintettel vannak arra, hogy a személyes kontakt nélküli oktatásban sem lehet
több a tanórák ideje a normál órákénál, valamint a kiadott otthoni feladatok elvégzésének
időigénye sem lehet több annál, ami egyébként a hagyományos jelenléti oktatásban
pedagógiailag hasznos és indokolt. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy hétvégén, késő este és egyéb,
a hagyományos oktatás szempontjából is pihenőidőként kezelt időszakokban nem adunk ki
feladatokat a tanulóknak.
Fontosnak tartjuk, hogy az adott korosztály érettségi és önálló tanulási szintjéhez igazodva
online órák mellett önálló, folyamatos pedagógusi jelenlét nélkül végezhető tevékenységeket is
végezzenek a tanulók.

Házi feladatok és otthoni munkák
A Kréta
 rendszerben a házi feladatok funkcióval az otthoni tanulás támogatásához feladatokat,
tananyagokat juttatunk el a tanulókhoz és szüleikhez;
 felületen lehetőségünk van a foglalkozásokról/tanórákról jegyzet készítésére, valamint
weboldalak linkjeinek csatolására, melyekre rákattintva, a tanuló és/vagy a szülő – a
mobil applikáció vagy internetes felület segítségével – meg tudja nézni az ismeret- és
tananyagot;
 rendszerben házi feladatok funkcióban a kapcsolattartás kétirányú is lehet;

 lehetővé teszi, hogy diákok is tölthessenek fel a házi feladathoz kiegészítéseket, és
hozzászólásaikban akár kérdezhetnek is a tanártól a feladattal kapcsolatban;
 feladatok funkciója, egy on-line kommunikációs fórumot biztosít az otthoni feladatok
elvégzéséhez;
 Tudásbázis alábbi oldala további lehetőségeket tartalmaz:
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=37585577

Elektronikus kommunikációs felület — e-Ügyintézés Üzenetek funkció
Az e-Ügyintézés Üzenetek funkciója – a KRÉTA rendszerhez integráltan kapcsolódva –
alkalmas az intézményen belüli felhasználók számára üzenetek egyéni és csoportos küldésére,
továbbá kommunikációs csatornaként teljes körűen használható fájl továbbítására is.
Az üzenetküldés során a pedagógusok választhatják ki az üzenetek címzettjeit, az általuk
tanított osztályok, csoportok tanulóit, valamint a tanulók szüleit is.
Az üzenetküldési funkció közvetlen kommunikációs csatornát biztosít a pedagógusoknak és az
általuk tanított tanulóknak, továbbá fájlok feltölthetőségével lehetőséget ad pl. házi feladatok
beküldésére vagy tananyagok megosztására is.
Az üzenetekhez a tanárok csatolhatunk pl.:
 tananyagokat (óravázlatok, leírások, ismertetők, munkafüzet-feladatok, mobiltelefonnal
beszkennelt ábrák, képek, diagramok, stb.)
 mobiltelefonnal vagy egyéb hangrögzítő eszközzel felvett hang- és (előre rögzített)
videó anyagokat, előadásokat
Az Üzenetek funkció részletes leírását a KRÉTA Tudásbázis alábbi oldala tartalmazza:
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17763962

Ha nincs otthon számítógép vagy internetkapcsolat
Azok a pedagógusok, akiknek nem áll rendelkezésére otthon számítógép vagy
internetkapcsolat, használhatják az iskolai infrastruktúrát. A számítógépteremben előre
egyeztetett, az igazgató által jóváhagyott feltételek mellett a tanulók használhatják az
informatikai eszközöket, tanulhatnak vagy elkészíthetik anyagaikat. Ezen esetben érdemes
időbeosztást készíteni, hogy egyszerre minél kevesebben tartózkodjanak egyazon térben.

Ha a járványügyi protokoll nem teszi lehetővé, hogy az intézmény biztosítsa a tanulóknak a
digitális oktatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket, akkor a következő eljárást
követjük:
 A pedagógusok az online feladatokat papír alapon is elkészítik.
 Az óraszámnak megfelelő mennyiségű tananyagot hetente egy alkalommal elhelyezzük
az iskola aulájában erre a célra kijelölt helyen osztályonként és diákonként összeállítva.
 A tananyag elsajátítására, a feladatok elkészítésére egy hét áll a tanulók rendelkezésére.
(Amikor elviszik az új anyagot, akkor leadják az elkészített feladatokat.)

A TANTERMEN KÍVÜLI DIGITÁLIS OKTATÁS FELTÉTELEI, MÓDSZEREI

A digitális oktatáshoz szükséges eszközök, alkalmazások
 Asztali számítógép/laptop, tablet, okostelefon;
 A feladatok megtekinthetők, beküldhetők okoseszközökön is. A feladatok elvégzése, a
digitális alkotó tevékenység inkább asztali gépen/laptopon ajánlott;
 Internetelérés.

A digitális oktatás módja
 A digitális munkarend keretében a tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése
és támogatása az iskola online rendszerében történik.
 A kommunikáció a Kréta / Google Classroom, illetve az erre a célre létrehozott e-mail
címek használatával történhet.
 Az iskola vezetősége fenntartja a jogot, hogy folyamatosan ellenőrzése alatt tarthassa a
rendszerben működő csoportokat, azokra rálátása legyen. Csoportot csak a vezetőség
engedélyével lehet létrehozni. Erre engedélyt kizárólag az intézményvezető által
megbízott pedagógus kaphat.
 Minden tanuló saját otthonában vesz részt a digitális oktatásban.
 A digitális tanulási idő az iskolai szorgalmi idővel megegyező napokon és időben, azaz
8.00-tól 16.00-ig tart.
 A szorgalmi időben a pedagógus előre meghatározott időben kérheti a diák online
megjelenését. Amennyiben ez nem lehetséges – erősen indokolt eset pl.: ha a szülőnek
van szüksége a gépre, elromlott az eszköz, stb. – a diáknak ezt jeleznie kell, törekedve
arra, hogy a következő egyeztetett időpontban rendelkezésre álljon.
 A tanulás folyamatához a diák saját – esetleg az intézménytől kölcsön kapott – eszközt
(asztali számítógép, laptop, tablet, okostelefon) használ.
 A tanuló az iskolába különösen indokolt esetben mehet, ennek okát jeleznie kell.
 Ha a digitális munka feltételei otthon valamilyen oknál fogva nem adottak, az iskolában
rendelkezésre álló eszközökön (előre egyeztetett feltételek mellett) a diák
bekapcsolódhat a tanulási folyamatba.

 A tanulónak a tanár által meghatározott időben és módon – a diák lehetőségeit
figyelembe véve - számot kell adni tudásáról. Amennyiben ez adott időben a tanuló
önhibáján kívül nem valósul meg, a következő alkalommal a beszámoló már kötelező.
 A tanulónak/szülőnek nyomon kell követnie az elektronikus naplót, mivel ez a tantárgyi
értékelések hivatalos dokumentuma.

A TANULÁSI FOLYAMAT NYOMON KÖVETÉSE ÉS AZ ÉRTÉKELÉS

Nagyon fontosnak tartjuk,
 hogy mindig visszajelzést kapjunk a tanulóktól az elsajátított tananyagról, mert így
tudunk tovább haladni, és az anyagokat egymásra építeni;
 reális legyen a feladott tananyag mennyisége, mely a tanulók számára kiadásra kerül;
 hogy úgy tervezzük meg az értékelést, hogy teljesíthető terhet rójon a diákokra;
 pedagógusaink olyan visszajelzést adjanak, mely reális és fejlődésre inspiráló legyen.

Az értékelés módjai intézményünkben
 élő, valós idejű beszámoltatás;
 időben késleltetett távoli beszámoltatás: pl. házi dolgozat, prezentáció, beadandó
feladat, stb.;
 offline módon: a tanuló készítsen papír alapú feladatmegoldásokat, projekt feladatokat,
művészi alkotásokat, stb.

Az értékelés módszerei
A digitális oktatás során az értékelés módszerei között egyaránt szerepel a diagnosztikus
(helyzetfeltáró), a szummatív (összegző) és a formatív (fejlesztő/formáló/támogató/segítő) is.
A digitális munkarend során intézményünk a formatív értékelést helyezi előtérbe.

DIGITÁLIS ÓRAREND
Iskolánkban a digitális oktatás során a Krétába feltöltött órarend az irányadó.

AZ ONLINE MUNKAREND ADATBIZTONSÁGI FELTÉTELEI

Informatikai biztonsági ajánlás
Az ajánlás célja bemutatni azokat a viselkedési normákat, amelyek segíthetik a pedagógusok, tanulók és szüleik
biztonságos internethasználatát, amennyiben az intézményben eltérő munkarend kerül elrendelésre.

Kapcsolódás az internethez, hálózatokhoz
Nem javasolt a számítógéppel vagy a mobiltelefonnal nyílt, ismerős vagy szomszéd által megosztott,
közös wifi hálózatot használni.
 Saját, otthoni wifi hálózat használata esetén fontos a router gyári alapértelmezett jelszavának
megváltoztatása, akár a szolgáltató által biztosított, akár saját tulajdonú eszköz használatakor.
 A router beállítási jelszava és a hálózat nevéhez (SSID) tartozó jelszó legyen eltérő. Ezek beállításához
segítséget nyújthatnak a vásárláskor kapott használati utasítások, illetve ezek hiányában a gyártói
honlapok leírásai. Javasolt megfelelő erősségű és bonyolultságú jelszavak beállítása.
 Az otthoni hálózatokhoz hozzáférő személyek számát célszerű korlátozni, a használaton kívül portokat
javasolt letiltani. A tiltás módja gyártónként eltérő, melyhez szintén segítséget nyújthatnak a vásárláskor
kapott használati utasítások, illetve ezek hiányában a gyártói honlapok leírásai.


Biztonságos eszközhasználat, adatbiztonság














Használjon minden eszközön és online felületen eltérő jelszavakat!
Javasolt rendszeresen ellenőrizni, hogy minden informatikai eszközön (beleértve a mobil- és
szórakoztató eszközöket is) a legfrissebb verziójú szoftver fut-e és naprakész frissítésekkel rendelkezike. Célszerű az automatikus frissítések engedélyezése.
A munkahelye által a munkához biztosított mobilinformatikai eszközöket (mobiltelefon, hordozható
számítógép stb.) a munkahely IT szabályzatának figyelembevételével úgy javasolt családtagok részére
átadni, hogy minden felhasználó részére kerüljön kialakításra külön-külön felhasználói felület.
A saját tulajdonú eszközök használata során is ügyelni kell arra, hogy minden családtag külön-külön
felhasználóként lépjen be az eszközre.
A használt eszközön javasolt bekapcsolni a tűzfalvédelmet és a vírusvédelmet.
Adatokat csak szükség esetén, ideiglenesen és korlátozott mennyiségben javasolt átmásolni más
adathordozókra (pl. pendrive, külső merevlemez).
Kiemelten kell figyelni arra is, hogy az adathordozókra személyes adatok ne kerüljenek fel.
Csak ismert gyártó által készített VPN szolgáltatás alkalmazása javasolt a magán adatforgalom védelme
érdekében.
Csak megbízható forrású alkalmazások használata javasolt.
Csak megbízható hivatkozások megnyitása javasolt a webes böngészőben.
A gyanús, túlzottan figyelemfelkeltő, fenyegető linkek, csatolmányok megnyitása veszélyes.

Informatikai biztonság
Ügyelni kell arra, hogy a tanulás során a magán, személyes információk ne váljanak mások által
megismerhetővé.
 Senki ne tegye közzé a közösségi oldalakon, ha egyedül, felügyelet nélkül kiskorúak, fiatalok vannak
otthon!
 Ha a tanulásra használt eszközön van kamera, úgy kell elhelyezni, hogy az otthoni környezetből a lehető
legkevesebb legyen látható.
 Ha a pedagógus részére le kell fényképezni vagy videózni a feladat megoldását, a fénykép vagy a videó
a minimális megkövetelt adattartalmat biztosítsa, azaz a képen vagy a videófelvételen ne szerepeljen
más, csak a megoldás. Ezzel a módszerrel a biztonság növelése mellett csökkenthető a hálózaton átvitt
adatmennyiség is. Célszerű kisebb felbontásban menteni és küldeni, ugyanakkor mindig figyelembe kell
venni az olvashatóságot.


További hasznos információk az alábbi címeken találhatók:
www.nki.gov.hu (IT biztonság)
 www.saferinternet.hu (Netezz biztonságosan!)
 A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tájékoztatója a digitális távoktatás
adatvédelmi és adatbiztonsági vonatkozásairól:
https://naih.hu/files/Tajekoztato-a-digitalis-tavoktatas-adatvedelmi-vonatkozasairol_2020-09-30.pdf


Adatkezelés
Belépéshez, regisztrációhoz csak a mindenképp szükséges adatok megadása javasolt.
 Az online rendszerek igénybevételéhez, a felhasználók személyes adatainak kezeléséhez a felhasználók
beleegyezésüket adják, jognyilatkozatot tesznek. A 14. életévüket be nem töltött kiskorúak azonban nem
tehetnek jognyilatkozatot, tehát nem regisztrálhatnak weboldalakon, nem járulhatnak hozzá az
adatkezeléshez. Helyettük a szülő regisztrálhat, amennyiben ezt az adott szolgáltató adatkezelési elvei
is lehetővé teszik.


Digitális tananyagok szerzői jogai
Javasoljuk áttekinteni a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által összeállított tájékoztatót a szerzői jogokról.

TÁJÉKOZTATÓ A TANTERMEN KÍVÜLI, DIGITÁLIS MUNKARENDBEN VALÓ
RÉSZVÉTEL SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSRŐL

A tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett oktatás a már megszokott, tantermi órától
eltérő adatkezeléseket is maga után vonhat. Az iskolában érvényesülő általános adatkezelési
szabályokon túl az online térben megtartott órák során is kiemelt figyelmet fordítunk az
adatvédelem és adatbiztonság érvényesülésére. Ennek egyik eleme ez a tájékoztatás is.
Az adatkezelő a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.), valamint a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény értelmében a köznevelési
intézmény.

Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei
Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskola
7400 Kaposvár, Madár u. 16.
Tel.: +36 82/512-402
e-mail: gardonyiiskola1@gmail.com
iskola@gardonyi-kaposvar.sulinet.hu

Az adatkezelés jogi háttere
Az adatkezelésre vonatkozóan számos jogszabály tartalmaz kötelező előírásokat. Ezek közül az
egyik, amivel gyakran lehet találkozni a GDPR, de számos esetben az Infotörvényre is hivatkozik
az adatkezelő.

Az adatkezelés jogalapja, a kezelt adatok köre
A tantermen kívüli, digitális munkarendben megvalósuló oktatás során a személyes adatok
kezelését az előbb említett Általános Adatvédelmi Rendelet, a GDPR teszi jogszerűen lehetővé az
iskola, mint köznevelési intézmény (adatkezelő) számára.
Az ún. jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja, vagyis ez az adatkezelés az oktatás
keretében végzett feladatok végrehajtásához szükséges. A tanárok az oktatási-nevelési feladatuk
elvégzése érdekében kezelhetik a tanulók személyes adatait.
Az oktatási-nevelési feladat során kezelt személyes adatok, így különösen a fénykép,
videofelvétel, vagy hangfelvétel kezelésének célja:
 az ingyenes és kötelező alapfokú, valamint az
 ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú nevelés-oktatáshoz való jog
biztosítása,
 a köznevelési intézmény jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása, és
 a digitális munkarendben végzett oktatási tevékenység ellátásával kapcsolatos feladatok
végzése, kapcsolattartás, az ismeretek átadása és az ismeret (számonkérés) vagy jelenlét
ellenőrzése.
Csak a fent meghatározott célok elérése érdekében és azzal arányosan lehet kezelni az oktatás
során keletkezett személyes adatokat, betartva az adatkezelésre vonatkozó alapelveket, biztonsági
előírásokat.

Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés alapvetően az adatkezelési cél megvalósulásáig tart. Ezért a tantermen kívüli,
digitális munkarendben végzett oktatás során keletkezett, a tanulóról készült, vagy a tanuló saját
magáról készített és elküldött fénykép, videofelvétel vagy hangfelvétel adatokat a pedagógus az
értékelés megtörténte után, de legkésőbb a tanév végén haladéktalanul, vissza nem állítható módon
törölni köteles.

Adatbiztonság
Tekintettel arra, hogy a személyes adatok kezelése nem csak az iskola falain belül történik, a
biztonságos környezet megteremtése közös feladat, így mindent meg kell tenni annak érdekében,
hogy megakadályozzuk az adatkezeléshez használt eszközök, adattárak, belépési jelszavak stb.
illetéktelenek (a családtagok is ennek minősülhetnek) általi hozzáférését.
Mindezekre tekintettel el kell kerülni a tanulók (szülői felügyeletet gyakorló személy) által
megküldött/feltöltött videók adathordozóra történő kimásolását.
A pedagógust a tanulóval kapcsolatosan tudomására jutott adatok vonatkozásában az Nkt. alapján
titoktartási kötelezettség terheli.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok érvényesítése és a jogorvoslati lehetőségek
Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és a tanuló jogainak védelme érdekében a
tájékoztatás megadása, az adatokba történő betekintés biztosítása, illetve azokról másolat kiadása
is az érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) személyének azonosításához kötött.
Kiskorú tanuló esetén, a szülői felügyeletet gyakorló személy gyakorolhatja ezeket a jogokat.
Az adatkezelő, az érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) által benyújtott, az őt
megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától számított
legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről a kérelmet
benyújtót írásban vagy elektronikusan benyújtott kérelem esetén elektronikus úton értesíti.

Tájékoztatás és hozzáférés joga
Az adatkezeléssel érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) a köznevelési
intézményhez, mint adatkezelőhöz eljutatott kérelmében tájékoztatást kérhet arról, hogy a
tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett feladatellátás során készült-e a tanulóról felvétel,
és ha igen, milyen felvételek készültek.
Az adatkezeléssel érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) a köznevelési
intézményhez, mint adatkezelőhöz eljutatott kérelmében tájékoztatást kérhet arról, hogy ki, milyen
jogalapon, milyen adatkezelési célból, mennyi ideig és milyen személyes adatokat kezel a
tanulóról, továbbá arról, hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, a tanuló mely személyes
adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a tanuló személyes adatait.

Helyesbítéshez való jog
Az adatkezelés jellegére tekintettel az érintett helyesbítéshez való jogának gyakorlása logikailag
kizárt.

Tiltakozás joga
A tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy), a tanuló saját helyzetével kapcsolatos okokból
bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az adatkezelő a személyes
adatokat a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően
kezelné.

Törléshez való jog
A tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán a tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy)
csak akkor élhet a törléshez való jogával, ha az adatkezelő köznevelési intézmény közfeladat
ellátása keretében végzett feladata végrehajtásához az adat nem szükséges.

A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog
A tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) kérheti, hogy a tanuló személyes adatai kezelését
az adatkezelő korlátozza, amennyiben az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra
adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen. Ez utóbbi esetben a korlátozás
arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Jogorvoslathoz való jog
Ha az feltételezhető, hogy sérültek a tanuló adatkezeléssel kapcsolatos jogai, az adatkezelő a tanuló
személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor
 az iskolához, mint adatkezelőhöz lehet fordulni, vagy
 lehet kérni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Székhely: 1125

Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatát,
továbbá
 lehetőség van a személyes adatok védelme érdekében bírósághoz fordulni.

