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ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ 

Az Iskola köteles az iskola-egészségügyi ellátás biztosításában1 részt venni, vagyis az egészségi 
állapot megőrzése, a betegségek megelőzése, korai felismerése, valamint az egészségfejlesztés 
céljából az iskola-egészségügyi ellátást megszervezni és egyeztetett rend szerint az iskola-
egészségügyi ellátást biztosítani a tanulói jogviszony megkezdésétől a 18 éves korosztályig, valamint 
a 18 év feletti, középfokú nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevők részére.  

A rendszeres általános orvosi vizsgálatok és szűrővizsgálatok mellett, mint például súly- és 
magasságmérés, fizikális vizsgálatok, látásvizsgálat, valamint vérnyomásmérés, bizonyos korhoz kötött 
védőoltások a törvény szerint kötelezőek. A tanulók oltási könyvének ellenőrzését követően az 
iskolaorvos hoz döntést a védőoltás vagy az emlékeztető oltás szükségességéről. E vizsgálatok az Iskola 
orvosi szobájában zajlanak. Az orvos a törvényes képviselő részére az orvosi vizsgálat eredményéről 
leletet ad. 

Az iskola-egyészségügyi vizsgálatokról nyilvántartást vezetnek, az elvégzett vizsgálatokat, beadott 
oltásokat elektronikusan továbbítják a hatóságok felé, illetve beírják a Gyermek-egészségügyi 
kiskönyvbe. 

 
A nevelési-oktatási intézmény orvosa által ellátandó iskola-egészségügyi feladatokat az Iskolaorvos 
végzi. Ezek közé tartozik: 
 
1) A gyermekek, tanulók egészségi állapotának vizsgálata, követése. 
2) Alkalmassági vizsgálatok elvégzése (pl.  testnevelési csoportbeosztás elkészítése, 

gyógytestneveléssel, testneveléssel, sporttal kapcsolatos iskola-egészségügyi feladatok ellátása.) 
3) Közegészségügyi és járványügyi feladatok 
4) Elsősegélynyújtás 
5) Részvétel a nevelési-oktatási intézmény egészségnevelő tevékenységében 

 
A nevelési-oktatási intézmény védőnője a következő feladatokat látja el.  
1) Az éves munkatervhez a védőnői feladatok összeállítása, egyeztetése a nevelési-oktatási 

intézmény egészségnevelési programjában meghatározott feladatok figyelembevételével. 
2) A tanulók védőnői vizsgálata 6 éven felüliek esetében kétévenként (kivéve a színlátás vizsgálata) 
3) A gyermekek, tanulók személyi higiénéjének ellenőrzése. 
4) Elsősegélynyújtás. 
5) Az orvosi vizsgálatok előkészítése. 
6) A védőoltásokkal kapcsolatos szervezési, előkészítési feladatok elvégzése. 
7) A krónikus betegek, magatartási zavarokkal küzdők életvitelének segítése. 
8) Részvétel az egészségtan oktatásában elsősorban az alábbi témákban: 
9) estnevelés, gyógytestnevelés, technikai órák, iskolai helyiségek és környezet, az étkeztetés 

higiénés ellenőrzésében való részvétel. 
10) Az elvégzett feladatok dokumentációjának vezetése (egészségügyi törzslapok, Egészségügyi 

Könyv * , ambuláns napló, védőoltások, szakorvosi beutalások, veszélyeztetettek nyilvántartása 
stb.). 

                                                           
1 A 26/1997. (IX. 3.) NM és az 51/1997. NM rendeletek értelmében és annak megfelelően zajlanak a tanulók rendszeres egészségügyi 
vizsgálatai. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700026.nm#lbj24id870e
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Az iskolafogászati tevékenységet ellátó fogorvos feladatai 

1) A gyermekeket - egyénileg és csoportosan - fogászati gondozásban részesíti, a preventív és 
terápiás ellátást a szükségleteknek megfelelően végzi. 

2) Évente egy alkalommal a rendelőben elvégzi a tanulók csoportos fogászati vizsgálatát és 
kezelését. A további kezelésre szorulókat visszarendeli. Szakellátásra (pl. fogszabályozó 
kezelésre) irányítja a rászorulókat. 

3) Egészségügyi felvilágosító és nevelő tevékenységet folytat, részt vesz a nevelési-oktatási 
intézményben folyó egészséges életmódra nevelésben, az egészségtan oktatásban. 

 
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 
Az Iskola az iskolaí-egészségügyi ellátással kapcsolatos adatkezelésben kizárólag abban a mértékben 
vesz rész, amely annak megszervezésével összefügg, illetve az iskola-egészségügyi ellátásban 
keletkezett elektronikus és papír-alapú dokumentumok, feljegyzések tárolásában, tárolásának és 
továbbításának informatikai háttere biztosításában vesz részt. Az egészségügyi személyes adatok 
megismerésére olyan mértékben jogosult, amennyire a vonatkozó jogszabályok2 és az orvosi szakmai 
titoktartási kötelezettség3 keretein belül feltétlenül szükséges a gyermekek egyéni és csoportos 
egészségmegőrzése és -védelme érdekében. Egyébként egészségügyi adatot csak a kiskorú 
törvényes képviselőjének kifejezett hozzájárulásával4 kezel kizárólag előre meghatározott céllal. Az 
intézményben dolgozó valamennyi személyre, így azokra is kiterjed az szakmai titoktartási 
kötelezettség, akik a fenti célból egészségügyi adatokat megismerésére az Iskola szabályzata és 
munkakörük ellátása miatt jogosultak,5 
 
Iskolai, mint adatkezelő 
 
Adatkezelő 
 
Thomas Mann Gymnasium-Deutsche Schule Budapest, Budapesti Német Általános Iskola és 
Gimnázium (Székhely: 1121 Budapest XII. kerület, Cinege út 8/C; OM azonosító: 038071; Email cím: 
sekretariat@deutscheschule.hu; Telefonszám: 06 1 391 91 00; Képviseli: a mindenkori Iskolaigazgató) 
 
És a fenti adatkörben további adatkezelő a Rendelet 26. cikk értelmében tekintettel a Rendelet 4. cikk 
7. Pontjára az Iskola fenntartója (betekintési jogkörrel) 

                                                           
2 26/1997. (IX. 3.) NM és az 51/1997. NM rendeletek értelmében és annak megfelelően zajlanak a tanulók rendszeres egészségügyi 
vizsgálatai; illetve a  
3 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 138. § (1) Az egészségügyi dolgozót, valamint az egészségügyi szolgáltatóval munkavégzésre 
irányuló jogviszonyban álló más személyt minden, a beteg egészségi állapotával kapcsolatos, valamint az egészségügyi szolgáltatás nyújtása 
során tudomására jutott adat és egyéb tény vonatkozásában, időbeli korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terhel, függetlenül attól, hogy 
az adatokat közvetlenül a betegtől, vizsgálata vagy gyógykezelése során, illetve közvetetten az egészségügyi dokumentációból vagy bármely 
más módon ismerte meg. (2) A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik arra esetre, ha ez alól a beteg felmentést adott vagy jogszabály az 
adat szolgáltatásának kötelezettségét írja elő. 
4 1997. évi XLVII tv az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódő személyes adatok kezeléséről és védelméről 33. §  (1) Az egészségügyi 
ellátóhálózaton kívüli intézmény, illetve szerv vagy személy (a továbbiakban: nem egészségügyi intézmény) a feladatai ellátásához szükséges 
mértékben a 4. § szerinti célból kezelhet egészségügyi és személyazonosító adatot, ahol releváns 4. § (1) Az egészségügyi és 
személyazonosító adat kezelésének célja: a) az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, d) a népegészségügyi 
[16. §], közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések megtétele, valamint (2) p) köznevelés, szakképzés, illetve 
felsőoktatás céljából az oktatásra, illetve képzésre való alkalmasság megállapítása,(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott céloktól 
eltérő célra is lehet az érintett, illetve törvényes vagy meghatalmazott képviselője (a továbbiakban együtt: törvényes képviselő) - megfelelő 
tájékoztatáson alapuló önkéntes, egyértelműen kifejezett akaratot tartalmazó, és a szabályszerű nyilatkozat megtételét hitelt érdemlően 
bizonyító módon tett - hozzájárulásával egészségügyi adatot kezelni teljes körűen vagy egyes adatkezelési tevékenységre kiterjedően. (4) Az 
(1)-(2) bekezdések szerinti adatkezelési célokra csak annyi és olyan egészségügyi, illetve személyazonosító adat kezelhető, amely az 
adatkezelési cél megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
5 1997. évi XLVII tv az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódő személyes adatok kezeléséről és védelméről 35. §  

mailto:sekretariat@deutscheschule.hu
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700047.tv#lbj195idc334
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Budapesti Német Iskola Alapítvány (Székhely: 1121 Budapest XII. kerület, Cinege út 8/C; Adószám: 
18034587-1-43; Email cím: kuratorium@deutscheschule.hu; Telefonszám: 06 1 391 91 00; Képviseli: 
az Alapítványi Tanács elnöke) 
 
Adatkezelés 
 
Adatkezelés érintettjei 
A nevelési-oktatási intézménnyel jogviszonyban álló gyermekek/tanulók 
 
Adatkezelés célja 
Az iskola-egészségügyi ellátás megszervezése, együttműködés az iskola-egészségügyi szolgáltatóval. 
 
Adatkezelés jogalapja 
A kötelező rendszeres szűrések és orvosi vizsgálatok, oltások ténye, megszervezése, a gyermek azon 
való részvétele, elmulasztásával kapcsolatos szülővel történő kommunikálás az iskola oktatási-
nevelési közfeladatából következő jogi kötelezettség teljesítése (Rendelet 6. cikk (1) c) pont teintettel 
a 9. cikk (2) bekezdés b) pontjára 6 
 
Adatkezelés ideje 
Az Iskola a saját hatáskörben kezelt személyes adatokat a tanulói jogviszony megszűnésétől számított 
10 évig köteles a tanulók adatait tárolni, kivéve az orvosi igazolásokkal, amelyek tárolási ideje 5 év.  
 
Címzett 
Az iskola továbbítja az egészségügyi ellátónak a következő adatokat: 7 a gyermek neve, születési helye 
és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, társadalombiztosítási azonosító jele, szülője, törvényes 
képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, az 
óvodai, iskolai egészségügyi dokumentáció, a tanuló- és gyermekbalesetre, illetve a tanuló fizikai 
állapotára és edzettségére vonatkozó adatok az egészségi állapotának megállapítása céljából az 
egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek. 
 

Fertőzőbetegségek listája az érintett részéről történő kötelező adatszolgáltatás, valamint az egészségügyi 
államigazgatási szerv részére történő kötelező adattovábbítás8  

Gyermekbántalmazás gyanúja esetén9: Gyermekjóléte szolgálat Nkt. 42 § (3) *  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. Ebben a helyzetben az adattovábbításhoz az érintett, valamint 
az adattal kapcsolatosan egyébként rendelkezésre jogosult beleegyezése nem szükséges. 

A szülő köteles a gyermeke oltóhelyen való megjelenéséről gondoskodni10. Az iskolának kötelezően 
jelentenie kell, ha a szülők együttműködése hiányában a tanuló nem vesz részt a kötelező oltáson.  

                                                           
6 Rendelet 9. cikk (2) b) az adatkezelés az adatkezelőnek vagy az érintettnek a foglalkoztatást, valamint a szociális biztonságot és szociális 
védelmet szabályozó jogi előírásokból fakadó kötelezettségei teljesítése és konkrét jogai gyakorlása érdekében szükséges, ha az érintett 
alapvető jogait és érdekeit védő megfelelő garanciákról is rendelkező uniós vagy tagállami jog, illetve a tagállami jog szerinti kollektív 
szerződés ezt lehetővé teszi.  
7 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 41.(7) c)  
8 1. számú melléklet az 1997. évi XLVII. törvényhez 
9 Eütv. és gyámügyi tv.  
10 2011. évi CXC. törvény [ Köznev. tv. ] 42. § (1)  1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 58§ (6), (7) 

mailto:kuratorium@deutscheschule.hu
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Iskolai baleset esetén az Iskola baleseti jegyzőkönyv felvételére kötelezett11 valamint jelenteni kell a 
Baleseti jegyzőkönyvet a KIR12 rendszerbe, valamint a csoportos biztosítást nyújtó szolgáltatónak.13 
 
Iskola-egészségügyi szolgáltatók – iskolaorvos, védőnő, iskolfogász 
 
Adatkezelés érintettjei 
A nevelési-oktatási intézménnyel jogviszonyban álló gyermek/tanuló – az iskola-egészségügyi ellátás 
tekintetében. 
A tanuló családja (édesanyja, édesapja, testvérei, nagyszülei) – a családi anamnézis felvétele 
tekintetében 
A kiskorú törvényes képviselője – kapcsolattartás és a hozzájárulással kezelt személyes adatok 
tekintetében a hozzájárulás megadásához (pl. bizonyos körben a szakmai titoktartás alóli felmentés 
megadása, továbbítás)  
 
Adatkezelés célja 
Tanulók rendszeres orvosi vizsgálatával, szűrésével és oltásával kapcsolatos adatkezelés. Az 
iskolavezetéssel egyeztetve az iskolaorvos tájékoztatja a szülőket az esedékes vizsgálatról és adott 
esetben értesíti a szülőket a további vizsgálatokkal kapcsolatos szükséges lépésekről – a törvénnyel 
összhangban.  
 
Adatkezeléssel érintett adatkör 
Személyazonosító adatok, TAJ szám, lakcím, szülő/gondviselő neve, elérhetősége, családi 
anamzénzis krónikus betegségek tekintetében, korábbi betegségek, kórházi kezelések, műtétek, 
tartsós gyógyszerszedés, allergia, gyógyszerérzékenység, kötelező védőoltások, státuszvizsgálatok, 
és szakorvosi vizsgálatok leletei, szűrővizsgálatok eredményei, iskola-egészségügyi vizsgálatokon való 
megjelenés ténye, azok dokumentációja, veszélyeztetettség, gyermekjóléti intézkedések, felmentések, 
testnevelési besorolás, illetve ezekről készülő orvosi dokumentáció: pl. iskolaegészségügyi adatlap, 
iskola-egészségügyi törzslap, oltási nyilvántartási könyv.  
 
Adatkezelés jogalapja 
Amennyiben a gyermek önként fordul az iskolaorvoshoz vagy a védőnőhöz, akkor hozzájárulását 
megadottnak kell tekinteni14, és erről Önt az illetékes értesíti – kivéve, ha az ellátó megalapozottan 
vélelmezi a gyermek sérüléseinek bántalmazásból vagy bűncselekményből származó sérüléseit15 vagy 
az iskola által jogszerűen megismert adatok vonatkozásában a törvényes képviselő értesítése a 
gyermek érdekeit súlyosan veszélyeztetné.16 
Az Iskola által szerződés keretében tevékenységet végző iskolaorvos és iskolafogászat, valamint az 

                                                           
11 A tanuló- és gyermekbalesetek jelentésének módját a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 
12 Oktatási Hivatal által működtetett Köznevelés Információs Rendszer 
13 Colonnade Biztosító  
14 1997. évi XLVII tv az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódő személyes adatok kezeléséről és védelméről. 12. § 2) Abban az esetben, ha 
az érintett önként fordul az egészségügyi ellátóhálózathoz, a gyógykezeléssel összefüggő egészségügyi és személyazonosító adatainak 
kezelésére szolgáló hozzájárulását - ellenkező nyilatkozat hiányában - megadottnak kell tekinteni, és erről az érintettet (törvényes 
képviselőjét) tájékoztatni kell.(3) Sürgős szükség, valamint az érintett belátási képességének hiánya esetén az önkéntességet vélelmezni kell. 
15 1997. évi XLVII tv az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódő személyes adatok kezeléséről és védelméről 24. § (1) Az érintett első ízben 
történő orvosi ellátásakor, ha az érintett 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett és a sérülés feltehetően bűncselekmény következménye, 
a kezelőorvos a rendőrségnek haladéktalanul bejelenti az érintett személyazonosító adatait. (3) A kiskorú érintett első ízben történő 
egészségügyi ellátásakor - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 17. §-ára is tekintettel - az 
ellátást végző egészségügyi szolgáltató ezzel megbízott orvosa köteles az egészségügyi szolgáltató telephelye szerint illetékes gyermekjóléti 
szolgálatot haladéktalanul értesíteni, ha a) feltételezhető, hogy a gyermek sérülése vagy betegsége bántalmazás, illetve elhanyagolás 
következménye, b) a gyermek egészségügyi ellátása során bántalmazására, elhanyagolására utaló körülményekről szerez tudomást. (4) Az 
(1) és (3) bekezdés szerinti adattovábbításhoz az érintett, illetve az adattal kapcsolatosan egyébként rendelkezésre jogosult beleegyezése 
nem szükséges. 
16 Köznevelési törvény 42.§ (2) A gyermek és a kiskorú tanuló szülőjével minden, a gyermekével összefüggő adat közölhető, kivéve ha az 
adat közlése súlyosan sértené a gyermek, tanuló testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését. 
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Iskola által alkalmazott védőnőt szakmai titoktartás köti és az egészségügyi adatok kezelésére 
vonatkozó jogszabályok szerint végzik a megismert egészségügyi adatok kezelését. Adatkezelés 
jogalapja Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja tekintettel a 9 cikk (2) h) pontjára17  
 
Adatkezelés ideje 
Az egészségügyi védőnői szolgálatban gyűjtött, keletkezett, származtatott dokumentáció 
vonatkozásában a tárolási időkre az 1997. évi XLVII. törvény irányadó.18  
Az iskolaorvos az egészségügyi adatok tárolására vonatkozó törvény szerint kezeli saját hatáskörben 
a tanulók egészségügyi adatait.19  
 
Hozzáférésre jogosultak köre 
A védőnői szolgálatot az Iskola által alkalmazott védőnő látja el. A Budapesti Német Iskola 
megbízásából ezen egészségügyi vizsgálat szervezését és végrehajtását az iskolaorvos végzi. Ebben a 
minőségben önálló adatkezelőként jár el.20  
Iskola által szerződéses jogviszonyban iskolaorvosi tevékenységet végző orvos jogosult megismerni  
egyéb orvosi dokumentáció, orvosi igazolások, korábbi betegségekről a gyermektől vagy szülőtől kapott 
tájékoztatás, dokumentáció (zárójelentés, szakorvosi vélemény), krónikus betegség, gyógyszerallergia, 
rendszeresen szedett gyógyszerek, oltási könyvből megismerhető adatok; szűrések eredményei, 
azokkal kapcsolatos szülői figyelemfelhívó tájékoztatás.  
Szükséges nyilvántartásba vennie a nevelési-oktatási intézménybe járó gyermek/tanuló személyes 
adatait  egészségi állapotára vonatkozó olyan adatokat, amelyek információt hordoznak tesit, pszichés 
egészségi állapotáról, orvosi diagnózis felállítására, esetlegesen hatósági megkeresés céljából.  
 
A gyermektől vagy gyermekről kapott adatokra, információkra és származtatott adatokra az orvosi 
titoktartás szabályai érvényesek. Azokhoz csak az ellátásban résztvevő személyzet férhet hozzá. 
Indokolt esetben a szakmai etikai kódex betartásával megfelelő tájékoztatást kaphat: 
iskolapszichológus, gyermekvédelmi felelős, fejlesztő pedagógus, testnevelő, gyógytornász, krónikus 
betegség esetén a gyermek iskolai ellátásában közvetlenül résztvevő személyek. Esetlegesen 
rendkívüli helyzetben a legszükségesebb megállapítás annak eldöntésére, hogy a gyermek és/vagy az 
iskolaközösség tagjainak egészségmegőrzése érdekében szükséges-e a gondviselő értesítése.  
 
Címzettek 

A tanuló iskola-egészségügyi összefoglaló dlumentáicjának iskolaválás esetén a szülő/törvényes 
képviselő közbenjárása – hozzájárulása – nélkül a választott oktatási intézmény iskolaegészségügyi 
szolgáltatójának hivatalos kérésére, iktatást követően , zárt borítákban postai úton vagy 
személyesen átadja.  

Az iskola-egészségügyi szolgáltató a tanuló, illetve szülő/törvényes képviselő beleegyezése nélkül 
adatkszolgálatásra kötelezett az alábbi esetekben és címzettek felé:  

                                                           
17 Rendelet 9. cikk (2) h) az adatkezelés megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló munkavégzési 
képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy 
szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében szükséges, uniós vagy tagállami jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel 
kötött szerződés értelmében, továbbá a (3) bekezdésben említett feltételekre és garanciákra figyelemmel; 
18 1997. évi XLVII. törvény 30. § (1) Az egészségügyi dokumentációt - a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételek, az arról készített 
leletek, valamint a (7) bekezdés kivételével - az adatfelvételtől számított legalább 30 évig, a zárójelentést legalább 50 évig kell megőrizni. A 
kötelező nyilvántartási időt követően gyógykezelés vagy tudományos kutatás érdekében - amennyiben indokolt - az adatok továbbra is 
nyilvántarthatók. Ha a további nyilvántartás nem indokolt - a (3) bekezdés kivételével - a nyilvántartást meg kell semmisíteni. 
19 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 136. § (1) A beteg vizsgálatával és gyógykezelésével kapcsolatos adatokat az egészségügyi 
dokumentáció tartalmazza. Az egészségügyi dokumentációt úgy kell vezetni, hogy az a valóságnak megfelelően tükrözze az ellátás 
folyamatát. 
20 Iskolaorvos adatkezelési tájékoztatója: link 
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- Egészségügyi Eltkronikus Szolglátatási Tér 

- Mentőhívás, elsősegélynyújtás 

- A törvényben kiemelt fokozttan veszélyes fertőző betegségek 

- Védőoltások, oltási szövődmények jelentési kötelezettsége a Kormányhivatal NSZSZ21 
részére 

- Járványügyi veszélyeztetettség esetén a Kormányhivatal NSZSZ részére 

- Bántalmazás, veszélyezteteés, elhanyagolás gyanúja esetén az iskolavezetés, gyermekjóléti 
szolgálat, gyámhatóség, rendőrszég iletve az iskolpapszichológus részére 

- Testnevelési csoportbeosztás 

- Szakmai regiszterek,  

- Jogszabályi kötelezettésen kívüli adatkszolgálatás az érintett /kiskorú esetén szülő/törvényes 
képviselő hozzájárulásával történik.  

Kötelező védőoltások – címzett az erre hivatott államigazgatási szerv22 – elektronikusan és papír 
alapon a Gyermek-egészségügyi kiskönyvben vezetve23. OSZIR24 oltási jelentés, szűrővizsgálati 
igazolás, járványügyi jezés tartósan fennálló tetvességről, gyermekjóléti esetjelző lap, forgalmi 
napló, osztálytükör, iskolaegészségügyi összefoglaló, aktuális szakmai rendelkezéseknek és 
jogszabályoknak megfelelő további dokumentáció (járványügyi helyzet). 
 
Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más 
szervek tájékoztatásra, adatközlésre, átadása, valamint iratokba való betekintésbe kötelezhetik az 
adatkezelőt. Ilyen hatósági megkeresés esetén – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok 
körét megjelölte – személyes adatot az Adatkezelő a megjelölt adatkörben és a megkeresés céljának 
megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben nyújt, amelyről – hacsak jogszabály nem 
tiltja – Önt haladéktalanul értesíti. 

 
Adatbiztonsági garanciák 
Az Ön gyermeke személyes adatinak adatkezelését megfelelő adatvédelmi és adatbiztonsági 
tudatossággal, valamint az adatkezelés kockázat mérlegelve a szükséges mértékű és ésszerű 
technikai, logikai és adminisztratív intézkedéseket meghozva végezzük. Mindezen intézkedésekkel az 
adatkezelő a kockázatokkal arányos lépéseket megtesz azért, hogy a kezelt személyes adatok 
rendelkezésre álljanak, biztonságban legyenek és bizalmas adatkezelésük ne sérüljön, illetve csak 
addig történjenek adatkezelési műveletek és olyan adatkörben, amely feltétlenül szükséges.  
 
Az Ön jogai gyermeke és saját személyes adatainak kezelése vonatkozásában 

Önnek jogában áll az adatkezeléséről tájékoztatást kérni (GDPR 15. cikk), helyesbítését kérni (GDPR 
16. cikk); törlését kérni (GDPR 17. cikk); az adatkezelés korlátozását kérni (GDPR 18. cikk); adatai 

                                                           
21 Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 
22 Kormányhivatal népegészségüyi szakigazgagási szerve (1997. évi XLVII. törvény [ Eüak. ] (8a) *  A betegellátó a 4. § (2) bekezdés b) pontja 
szerinti célból az életkorhoz kötött kötelező és önkéntes védőoltások esetén, valamint mebetegedési veszély elhárítása céljából kötelező 
védőoltások esetén a védőoltásban részesültek személyazonosító adatait - miniszteri rendeletben meghatározott módon elektronikus úton is 
- továbbítja az egészségügyi államigazgatási szervnek). 
23 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 14.§ 3) Az oltási dokumentációt minden személy, kiskorú esetén törvényes képviselője köteles megőrizni, és 
azt újbóli védőoltás, illetőleg szűrő- vagy ellenőrző vizsgálat alkalmával az orvosnak átadni. 
24 Országos Szociális Információs Rendszer 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700047.tv#lbj95idc334


Budapesti Német Iskola  Iskola-egészségügyi  Adatkezelési tájékoztató   Verzió1 

 

7 

adathordozását kérni (GDPR 20. cikk). Minden ilyen jellegű megkeresésre az Adatkezelő egy hónapon 
belül válaszol, amennyiben nem áll módjában eleget tenni kérésének, arról is tájékoztatja megfelelő 
indoklással és jogszabályi hivatkozással. 

Ön továbbá panasszal élhet valamelyik elérhetőségünkön (GDPR 77. cikk), amennyiben úgy véli, hogy 
az Adatkezelő tevőlegesen vagy mulasztásból fakadóan nem jogszerűen jár(t) el adatai kezelésének 
folyamatában. Panaszát haladéktalanul kivizsgáljuk és egy hónapon belül írásban értesítjük ennek 
eredményéről.  

Az Ön személyes adatai feleletti önrendelkezési jogának megsértését vélelmezve bejelentéssel, 
panasszal élhet továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál: Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; Levelezési 
cím: 1374 Budapest, Pf. 603.; E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu ;Telefonszám: +36 -1-391-
1400.; Fax: + 36-1-391-1410 

Jogszerűtlen adatkezelés esetén jogorvoslattal élhet (GDPR 79. cikk), amennyiben az Adatkezelő az 
Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével 
bizonyítottan kárt okoz. Az illetékes bíróságok felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül 
tekintheti meg: http://birosag.hu 
 
Záró rendelkezések 

Személyes adatait harmadik országba nem továbbítjuk. 

Az Adatkezelő automatizált döntéshozatalt, profilalkotást nem folytat.  

Az adatkezelő jelen tájékoztató megváltoztatásának jogát fenntartja.  

 
NYILATKOZAT 

Ezúton nyilatkozom arról, hogy gyermekem fentnevezett célbokból történő adatkezelésére vonatkozó 
tájékoztató megismerésére lehetőségem volt, azt elolvastam, tudomásul vettem és elfogadom.25   
   
Igen   Nem    

 

Kelt:  Szülő/Törvényes képviselő neve:  

 __________________________________________ 

 Szülő/Törvényes képviselő aláírása 
 

 
 

                                                           
25 Megfelelő rész aláhúzandó. 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://birosag.hu/torvenyszekek
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