
Budapesti Német Iskola  Adatkezelési Tájékoztató – Általános – Szülőknek  Verzió1 

 

1 
 

BEVEZETŐ 

Jelen adatkezelési tájékoztatóban a Budapesti Német Iskola (továbbiakban: Iskola) részletes információkat 
nyújt az Ön, mint szülő/törvényes képviselő személyes adatai kezelésére vonatkozó adatkezelési 
gyakorlatáról. Az Iskola adatkezelőként (továbbiakban Adatkezelő), a hatályos adatvédelmi 
rendelkezéseknek megfelelően jár el, különös tekintettel az általános adatvédelmi rendeletre1 (továbbiakban 
Rendelet). A Rendelet szerint az Iskola köteles tájékoztatni az általa folytatott személyes adatkezelési 
gyakorlatáról, mely kötelezettségének ezzel a tájékoztatóval tesz eleget. Az Adatkezelő működési rendjének 
módosulása, az illetékes felügyeleti hatóság (NAIH) iránymutatásai, jogszabályváltozások indokolttá tehetik 
jelen tájékoztatót ezeknek megfelelő módosítását.  

ADATKEZELŐ 

A Rendelet 4. cikk 7. pontja értelmében az Adatkezelő: 
Név:  Thomas Mann Gymnasium-Deutsche Schule Budapest, Budapesti 

Német Általános Iskola és Gimnázium (a továbbiakban: Iskola) 
Székhely:     1121 Budapest XII. kerület, Cinege út 8/C (hrsz.: 10396/1) 
Adószám:    18031278-1- 43  
OM azonosító:    038071 
Webhely URL:    https://deutscheschule.hu  
Email cím:     sekretariat@deutscheschule.hu   
Telefonszám:    06 1 391 91 00 
Képviseli:    mindenkori intézményvezető 
 
és a Rendelet 26. cikk értelmében tekintettel a Rendelet 4. cikk 7. pontjára Adatkezelő továbbá az Iskola 
fenntartója (betekintési jogkörrel): 
 
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: Norbert 
Gottfried Langen - Alapítványi Tanács elnök (a továbbiakban: Alapítvány) 
 
Gyermek beiskolázásával és tanulói jogviszonyával kapcsolatos adminisztratív adatkezelés 
A Budapesti Német Iskola az Ön kiskorú gyermeke(i)nek felvételével, tanulói jogviszonyával kapcsolatban 
számos adminsztrációs célú adatkezelésre kötelezett, amelyek részben kiterjednek az Ön, mint 
szülő/törvényes képviselő/nevelőszülő személyes adataira, mint a kiskorú gyermek adatkezeléséhez 
kapcsolódó járulékos adatkezelésére. Ebben irányadó a nemzeti köznevelésről szóló törvény2, az ilyen 
adatok nem kizárólagosan: a gyermek szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, 
telefonszáma, ill. ezek valóságnak megfelelő voltának igazolása (betekintés); kedvezményekre való 
igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges dokumentumok (betekintés) olyan adatkörben, 
amelyekből megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre való jogosultsága; különböző 
nyilatkozatokban és kérelmekben található gyermek feletti felügyeleti jogosultság mértékét igazoló 
dokumentumok (betekintés); és a gyermeke(i)nek, valamint saját személyes adatai kezelésére vonatkozó 
tájékoztatók, nyilatkozatok/kérelmek/jelentkezési3 lapokon kifejezett preferenciái gyermeke neveltetésére 
vonatkozóan, az Ön aláírása. 

                                                           
1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelemről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 
2 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (köznevelési törvény) 41. § (1), (4) - (4a), (9) bekezdése 
3 Nyelvválasztás, hittanoktatás, egyéni tanrend, jogviszony szüneteltetés, napközi, jogviszony megszűnése, stb.  
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Egyéb, a tanulói jogviszony fennállásával összefüggésben kezelt személyes adatkör a tanuló hiányzásának 
igazolására vonatkozó nyilatkozatai4 – távolmaradási kérelmei, amelyek a hiányzás/távolmaradás okát is 
tartalmazhatják.  
Szintén az Ön személyes adatait is kezeljük, amennyiben gyermeke iskolarendet sértő viselkedése fegyelmi 
eljárásba torkollik, amelyben Ön, mint törvényes képviselő is érdekelt.  
Az Iskolát jogszabály is kötelezi, hogy Önt értesítse (ezért elérhetőségi adatainak kezelése különösen fontos 
számunkra) – nem kizárólagosan: 

- a tanulói- és gyermekbalesetek jegyzőkönyvének felvételéről, kivizsgálásáról5 
- az iskolaközösség tagjaként a rendszeres szülői értekezletek, fogadóórák rendjéről, a Szülői Tanács, 

mint szülői érdekképviseleti szerv, működéséről 
- haladéktalanul értesíti, amennyiben gyermeke az iskolaidő alatt betegség tüneteit mutatja 
- gyermeke magatartása miatt az Önnel történő személyes konzultáció indokolt – beleértve arról 

történő értesítést is, hogy a pedagógus vagy gyermekek kezdeményezte a kapcsolatfelvételt az 
iskolapszichológussal 

- kötelező nyilatkozattétel megtétele táborozás/kirándulás/külföldi út esetén6 a gyermek részvételre 
alkalmas egészségi állapotára vonatkozóan 

Adatkezelés jogalapja:  
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint jogszabályi kötelezettségének teljesítése, mert az Iskola, 
nevelési-oktatási közfeladatot ellátó intézmény. A fenti személyes adatok esetenként Önnel is kapcsolatba 
hozható különleges kategóriába tartozó (pl. járványügyi egészségügyi adat) személyes adat, amely 
kezelésének jogalapja a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja tekintettel a 9. cikk (2) bekezdés b) pontjára.  
Hozzáférési jogosultság: 
Az Ön személyes adatait az Iskola kizárólag azon alkalmazottai jogosultak kezelni, akiknek a személyes 
adatok kezelése a munkakörébe tartozik, valamint a fenntartó – kötelezően az adatkezelésre okot adó 
esemény, pl. súlyos baleset – bekövetkezésénél. Ezen túlmenően az Alapítvány legfőbb szerve: az 
Alapítványi Tanács az  Alapítványi Képviselő személyén keresztül - részleges jogosultságokkal rendelkezik 
fenntartói minőségében.  
Az Iskola tagja a Külföldi Német Iskolák Szövetségének7. A szervezet tagjaként az Iskolának kötelezettsége 
a szervezet minőségi követelményeinek való megfelelés, ezért az arra jogosult minőségbiztosítási felügyeleti 
szerv (ZfA)  hatévente minősítő felülvizsgálatot végez, ami az Iskola iskola teljes átvilágítását jelenti. Ennek 
az szakmai felügyeleti ellenőrzésnek részeként hozzáférést kapnak az Iskola által a tanulókról nyilvántartott 
adminisztratív adatokba.  
Adatkezelés címzettjei: 

- Az Iskola a köznevelési törvény szerinti adattovábbítási kötelezettségének tesz eleget amikor a KIR8 
és annak alrendszereibe továbbítja a tanuló jogszabály által megkövetelt9 személyes adatait, 
amelyek közé tartoznak az Ön személyes adata is.  

- A köznevelési törvény10 ad lehetőséget a tanulók személyes adatainak továbbítására  – a célhoz 
kötöttség megtartásával –a fenntartónak, a kifizetőhelynek, a bíróságnak, rendőrségnek, 
ügyészségnek, a közneveléssel összefüggő igazgatási tevékenységet végző közigazgatási szervnek, 
a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak, a nemzetbiztonsági 
szolgálatnak. 

- Az Iskola továbbítja az egészségügyi ellátónak a következő adatokat:   a gyermek neve, születési 
helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, társadalombiztosítási azonosító jele, szülő vagy 

                                                           
4 20/2012 EMMI rendelet 51. § (1)-(2) bekezdése értelmében 
5 az 20/2012 EMMI rendelet 169.§ 
6 12/1991. (V.18.) NM rendelet 
7 Deutsche Auslandsschulen 
8 Köznevelés Információs Rendszer 
9 Köznevelési törvény 41. § (7) bekezdésben 
10 Köznevelési törvény 41. (5) bekezdése 
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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 adattovábbítás   

- Gyermekbántalmazás gyanúja esetén: Gyermekjóléti szolgálat köznevelési törvény. 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 gondoskodni. Az iskolának kötelezően 
jelentenie kell, ha a szülők együttműködése hiányában a tanuló nem vesz részt a kötelező oltáson.  

A fenti adatkezelési céllból bizonyos személyes adatokat az Ön hozzájárulásával kezel az Iskola. Elsősorban 
ezek közé tartoznak olyan, a jelentkezési és beiratkozási lapon nem kötelezően megadandó személyes 
adatok, amelyek nagyban megkönnyíthetik a hatékony kommunikációt. 
  

KÉRELMEK 

 A különböző, honlapon is elérhető letölthető nyomtatványok minden esetben tartalmazzák az adatkezelési 
tájékoztatót. Jellegüktől függően a kiskorú gyermek törvényes képviselőjeként tartalmazzák az Ön 
személyazonosító adatait vagy egyszerűen nevét és aláírását.  
 
 

KÖLTSÉGVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK 

Költségvállalás/szerződés létrejötte 
A költségvállalással kapcsolatos személyes adatokat az Alapítvány mint szerződő fél kezeli, amennyiben Ön 
az egyik költségvállaló fél. a Budapesti Német Iskola Alapítvány és Ön között a költségvállalási 
nyilatkozattétellel szerződéssel kapcsolat jön létre. Ebben a tekintetben 
Adatkezelő a Rendelet 4. cikk 7. pontja értelében: 
Név:      Budapesti Német Iskola Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány)  
Székhely:     1121 Budapest XII. kerület, Cinege út 8/C (hrsz.: 10396/1) 
Adószám:    18034587-1-43 
Nyilvántartási szám:   01-01- 000391 
Webhely URL:     https://deutscheschule.hu  
Email cím:     kuratorium@deutscheschule.hu  
Telefonszám:    06 1 391 91 00 
Képviseli:    Norbert Gottfried Langen, Alapítványi Tanács elnök 
 
Adatkezelés célja 
A költségvállalásról tett nyilatkozattal létrejövő szerződés előkészítése, létrejötte, teljesítése, és 
megszűnésével összefüggő adatkezelés. 
Kezelt személyes adatai:  
Személyazonosító adatok, elérhetőségi adatok, költségvállalás ténye, mértéke, tandíjfizetés vállalt rendje és 
módja, számlázási adatok. 

https://deutscheschule.hu/
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Adatkezelés jogalapja:  
A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, vagyis az Iskola és Ön között fennálló szerződés előkészítése és 
teljesítésével összefüggő adatkezelés.  
Adatkezelés ideje 
A szerződés megszűnését követő 5 év.  
 
Személyes adatainak címzettje:  
Könyvelőiroda: 
Név     WTS Klient Könyvelő Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely    1143 Budapest, Stefánia út 101-103. 
Adószám    11691675-2-42 
Cégjegyzékszám   01-09-930353 
Képviseli     Lambert Zoltán, Kőrösi György, Balogh Eszter, Pásztor Andrea 
 
Hozzáférési jogosultsággal rendelkezik  
Az Alapítványi Tanács és utasításai szerint eljáró munkavállalók, kizárólag munkaköri feladatuk ellátásához 
szükséges adatkört ismerve meg. 
 
Tandíjcsökkentési kérelem 
Adatkezelés célja 
A tandíjcsökkentési és részletfizetési kedvezmény elbírálása. 

Adatkezeléssel érintett adatkör 
Név, aláírás, gyermek neve, OM azonosítója, indoklás részben önként megadott személyes (különleges 
kategóriába eső11), érzékeny adatok.  

Adatkezelés jogalapja 
Az Ön előzetes tájékoztatást követően tett önkéntes és aláírásával hitelesített kifejezett hozzájárulása a fenti 
adatkörben megadott személyes adatok kezeléséhez abból a célból, hogy az Alapítványi Tanács elbírálja 
tandíjcsökkentési kérelmét. Az Alapítvány a megadott személyes adatokat kizárólag a megjelölt célra 
használja.  

Adatkezelés ideje 
A kérelem elbírálását követően, amint a testületi ülés jegyzőkönyvét az Alapítványi Tanács tagjai elfogadták. 

Hozzáférésre jogosultak köre 
Az Alapítványi Tanács és az Alapítvány utasításai szerint eljáró alkalmazottak abban a mértékben, 
amennyiben azt munkakörük teljesítése szükségessé teszi. A kérelem bizalmas jellegére való tekintettel a 
határozati döntés az Alapítvány névtelenül teszi közzé honlapján.  

Címzettek 
Az Alapítvány a kérelemben megadott személyes adatokat nem továbbítja, azokat bizalmasan kezeli. 
Határozatában a döntés tényét rögzíti.  

A GYERMEK TESTI-LELKI FEJLŐDÉSE ÉS ISKOLAI TELJESÍTMÉNYÉVEL KAPCSOLATOS 
KOMMUNIKÁCIÓ CÉLJÁBÓL MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉS 

                                                           
11 A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes 
adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes 
személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok. 
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Az Iskola pedagógusai, különösen a gyermek osztályfőnöke és szaktanárai a köznevelési törvényben 
rögzített feladaik ellátása12 érdekében folyamatos kapcsolatot tartanak a gyermek szüleivel vagy törvényes 
képviselőjével a gyermeket érintő minden lényeges kérdéssel kapcsolatban. Ennek formái lehetnek 
elektronikus levélváltás, telefonhívás (pl. igazlatlan hiányzás esetén), szülői értekezlet, fogadóóra.  
Adatkezelés célja 
A gyermek testi-lelki fejlődése és iskolai teljesítményével kapcsolatos kommunikáció. 

Adatkezeléssel érintett adatkör 
Az Ön neve, elérhetőségi adatai, a szülői értekezleten való részvétel jelenléti íve, a pedagógussal folyotott 
kommunikáció tartalma, amennyiben rögzítése szükséges (pl. szülő általi hiányzás igazolása).  

Adatkezelés jogalapja 
A pedagógusok és a gyermek nevelési-oktatási tevékenységben résztvevő személyek tevékenysége 
vonatkozásában az Iskola minősül adatkezelőnek. Adatkezelés jogalapja az intézmény oktatási-nevelési 
közfeladatának teljesítésével összefüggő adatkezelés (Rendelet 6. cikk (1) e), illetve különleges kategóriába 
eső személyes adatok estén a Rendelet 6. cikk (1) e) pontja tekintettel a 9. cikk (2) b) pontjára13).  

Adatkezelés ideje 
Az Ön elérhetőségi adatai részét képezik a gyermek adatlapjának (aktájának), amelynek kezelésére az Iskola 
köteles14 a tanulói jogviszony megszűnésétől számított 10 évig. Egyéb kommunikáció a hétköznapi nevelési-
oktatási tevékenység részeként kizárólag az adatkezelés céljának megvalósulásáig.  

Hozzáférésre jogosultak köre 
Az Alapítványi Tanács és az Alapítvány utasításai szerint eljáró alkalmazottak abban a mértékben, 
amennyiben azt a munkakörük teljesítése szükségessé teszi.  

 
 

ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER 

 
Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy az Ön személyes adatainak kezelése vonatkozásában az alábbi 
adatkezelő további, közös adatkezelőnek15 minősül. 
 
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: Norbert 
Gottfried Langen - Alapítványi Tanács elnök 
 
Adatkezelés célja: 
A parkolókban, a gépjármű és gyalogos forgalomra alkalmas kapubejárók, az épületek bejáratára, belős és 
külső homlokzatára néző elektronikus megfigyelőrendszer célja  vagyonvédelem, testi épség védelme, 
balesetek észlelése és esetleges káresemény rekonstrukciója. 
 
Adatkezelési kör  
A kamerák a látószögükbe belépő személy képét és mozgását valós időben figyelik, illetve azt rögzítik. 
Hangfelvételt nem készítenek.  
 

                                                           
12 2011. évi CXC. törvény [ Köznev. tv. ] 62. §  
13 Tekintettel a 1997. évi XLVII. törvény [ Eüak. ] 33. §-ra 
14 20/2012 EMMI rendelet 
15 Közös adatkezelés alatt a Rendelet 26. cikke értelmében értendő: Ha az adatkezelés céljait és eszközeit két vagy több adatkezelő közösen 
határozza meg, azok közös adatkezelőknek minősülnek. 

mailto:kuratorium@deutscheschule.hu


Budapesti Német Iskola  Adatkezelési Tájékoztató – Általános – Szülőknek  Verzió1 

 

6 
 

Adatkezelés jogalapja  
Az Alapítvány és az Iskola jogos érdeke (Rendelet 6. cikk (1) f) pont).  A kamerákat üzemeltető Iskola a 
szükséges érdekmérlegelési tesztet elvégezte, az Alapítvány pedig jóváhagyta. Az érdekmérlegelési teszt 
megállapította, hogy ténylegesen fennálló jogos érdek fűződik a kamerák működtetéséhez az Alapítvány 
tulajdonában lévő és az Iskola használatába adott ingatlanok és ingóságok védelmét szolgálva, illetve a 
belépők azonosításával az illetéktelen belépéssel esetlegesen megvalósuló eltulajdonítás, rongálás, egyéb 
vagyon elleni bűncselekmény vagy jogsértés észlelésére szolgálnak. Céljuk tehát nem az Ön megfigyelése, 
viselkedésének befolyásolása, és az adattárolás ideje is kellően rövid ahhoz, hogy az Ön személyiségi jogait 
túlzó mértékben korlátozza.  
 
Adatkezelés ideje 
A rögzített felvételek 8 nap elteltével automatikusan törlődnek.  
A visszanézés/rögzített felvételekbe való betekintésről készült jegyzőkönyveket 5 évig tároljuk zárt helyen az 
Iskola igazgatóságán.   
 
Egyéb garanciák  
A kamerák által rögzített felvételek tárolása a valós idejű megfigyelés helyétől eltérő, zárt helyen történik. A 
valós idejű megfigyelést végző kameraképekre (monitor) csak az arra jogosult alkamazott lát rá.  
A kamerával megfigyelt területre történő belépést megelőzően figyelemfelhívó táblák jelzik az elektronikus 
megfigyelőrendszer alkalmazását rövid tájékoztatóval az adatkezelés lényeges körülményeire kitérve, illetve 
a részletes tájékoztató elérhetőségét feltüntetve.  

Hozzáférési jogosultság  
A kamerák felvételeinek visszanézésére az Iskola informatikusának közreműködésével az Iskola gazdasági 
igazgatója és az Alapítványi Képviselő vagy azok meghatalmazottjai jogosultak indokolt esetben, amelyről 
jegyzőkönyvet vesznek fel.  
Amennyiben nyomozóhatóság bevonására kerül sor, a felvétel csak az általa hozott határozat (pl. 
lefoglalásról szóló) alapján adható át, akkor is oly módon, hogy a vélelmezett szabálysértő érintetten kívül 
más, a felvételen látható személyek ne legyenek felismerhetőek (maszkolás). 

 
ISKOLAKÖZÖSSÉG TAGJAKÉNT RÉSZVÉTEL A SZÜLŐI KÉPVISELET SZERVEIBEN 

A Szülői Tanács az Iskola közösségének és a fenntartó Alapítvány együttműködésének kiemelten fontos 
szervezete. A Szülői Tanács tág jogosultsági körben vesz részt az Intézmény működésének kérdéseiben 
véleményezési, javaslattevő joggal. Az osztályszintű szülői közösséggel az osztályfőnökök tartják a 
kapcsolatot, az iskolai szintű szülői szervezettel pedig az igazgató. A Szülői Tanács tesz javaslatot az 
Alapítványi Tanács 3 szülőket képviselő tagjának személyére.  

Működésükre a Szervezeti Működési Szabályzatában foglaltak irányadók.  

Az alábbi adatkezelési célok vonatkozásában további adatkezelő a Rendelet 26. cikk értelmében tekintettel 
a Rendelet 4. cikk 7. pontjára az Iskola fenntartója (betekintési jogkörrel). 
 
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: Norbert 
Gottfried Langen - Alapítványi Tanács elnök 
 

mailto:kuratorium@deutscheschule.hu
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Szülői közösség – Szülői Tanács 
A szülők képviselőiken keresztül választják meg a Szülői Tanács tagjait. A Szülői Tanács maga hozza meg 
üléseinek rendjére és belső működésére vonatkozó szabályokat. Ezeket a működést meghatározó 
szabályokat az Iskola és az Alapítvány jóváhagyja. Üléseikről jegyzőkönyv készül, amely az iskolaközösség 
tagjai számára nyilvános dokumentum. Az Iskola és az Alapítvány ajánlásokat fogalmaz meg a Szülői Tanács 
számára a betartandó adatvédelmi rendelkezésekre vonatkozóan. Amennyiben azokkal ellentétes 
adatkezelést tapasztal, adatkezelői minőségében köteles megtenni a szükséges lépéseket a természetes 
személyek jogai és szabadságai védelmében. Az adatkezelés szabályaira és titoktartási nyilatkozatokra 
vonatkozó ajánlásokat tesz az Iskola által kijelölt tantestületi képviselő. Jogosult az Iskola és az alapítványi 
képviselő felülbírálni milyen tartalmak nyilvános megosztására kerül sor, amennyiben azok a Rendelettel 
nincsenek összhangban (személyiségi jogokat vagy a személyes adatok feletti önrendelkezési jogot sértik) 

Adatkezelés célja 
A szülők azon jogának érvényesítése, miszerint kezdeményezze a szülői szervezet létrehozását, munkáját, 
a képviselők megválasztásában választó, választható és megválasztott személyként részt vegyen16. Ön vagy 
a szülői képviselete útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában. Ön vagy képviselő 
szervként a Szülői Tanács a szülőket képviselő szerv megfelelő együttműködéssel a döntések 
előkészítésében, végrehajtásában és ellenőrzésében részt vehessen.17   

Kezelt adatok köre 
Név, elérhetőség, a Szülői Tanácsnak vagy a Szülői Tanács tagjaként másnak címzett levele, szavazatai, a 
jegyzőkönyvekben Önt megnevező vagy Önre hivatkozó pontok, bármely a Szülői Tanáccsal vagy annak 
bevonásával meghozott döntés, amely esetlegesen Önt, mint törvényes képviselőt megnevezi.  

Adatkezelés jogalapja 
Az iskolaközösség tagjaként Ön jogosult lehetőséget kapni arra, hogy aktívan részt vegyen a szülők 
közösségének képviseletében és annak működését és döntéseit figyelemmel kísérje. E jogának 
gyakorlására elektronikus meghívót kap a Szülői Tanács üléseire, valamint értesíti a Szülői Tanács az ülésein 
készült jegyzőkönyvek kivonatának megküldésével vagy csak a meghozott döntésekről. Az adatkezelés 
jogalapja az Iskola nevelő-oktató közfeladatának köznevelési törvényben rögzített egyik megvalósulása. 
(Rendelet 6. cikk (1) e)) . Mindazonáltal amennyiben nem szeretne ilyen természetű leveleket kapni, 
lehetősége van a csoportból leiratkozni, vagy ezirányú adatkezelés ellen tiltakozni.  

Adatkezelés ideje 
A  Szülői Tanács működésével összefüggő iratok, jegyzőkönyvek, határozatok tárolás ideje (iratőrzés) ideje 
5 év18.  

Hozzáférési jogosultság 
Az Iskola vezetője és képviselője Szülői Tanáccsal folyamatos kapcsolatot tart és együttműködik a 
döntéselőkészítésben való részvétel biztosításában. Főszabály szerint a jegyzőkönyvek és a határozatok 
nyilvánosak.  

HONLAP ÜZEMELTETÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ SZEMÉLYESADAT-KEZELÉS 

A http://deutscheschule.hu/hu/ honlapot az Alapítvány, az Iskola és a DSBistro Kft.19 közös webfelülete. 
Kommunikációs felület az iskolaközösség tagjai részére és további célja az Iskola népszerűsitése, 

                                                           
16 2011. évi CXC. törvény [ Köznev. tv. ] 72. § (5) 
17 2011. évi CXC. törvény [ Köznev. tv. ] 24. § (2) 
18 20/2012 EMMI rendelet 1 sz. melléklete 
19 DSBistro Nonprofit Kft. Székhely: 1121 Budapest, Cinege u. 8/c; Adószám: 25958096-2-43; Cégjegyzékszám: 01 09 298528; Képviseli: Sipeki 
Anita és Marosán József ügyvezetők 

http://deutscheschule.hu/hu/
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szolgáltatásainak és légkörének, kiváló minőségű eredményeinek bemutatása, illetve a kapcsolatfelvétel 
lehetőségének biztosítása az iskolaközösség tagjain túl a nagyközönség számára.  

A honlap üzemeltetését és karbantartását az Iskola (és nevében eljáró szolgáltatók) végzi. A tartalmak és az 
elhelyezett linkek vonatkozásában döntési jogkörrel bír: 
A honlapon megjelenő alapítványi tartalmak és linkek vonatkozásában: alapítványi projektmenedzser; iskolai 
tartalmak vonatkozásában a gazdasági igazgató; DSBistro Kft. tartalmak vonatkozásában a DSBistro 
ügyvezetője. Rajtuk kívül mindhárom fenti adatkezelő megbízásából, nevükben eljáró marketing szakember 
(aki a Rendelet 4. cikk 8. pontja értelmében Adatfeldolgozó):  
 
a honlap tárhelyszolgáltatója és fejlesztője, szintén Adatfeldolgozó:  

Teljes név:    Marquard Média Magyarország Kiadó Korlátolt Felelősségű Társaság 
Cím     1031 Budapest, Angel Sanz Briz út 13. 
Levélcím:     1300 Budapest, Pf. 278 
Adószám    10353835241 
Cégjegyzékszám   01 09 067082 
Telefonszám:     +36 20 666-7733 
Webhely:    www.marquardmedia.hu     . 
Adatkezelési tájékoztató elérhető:  https://adatvedelem.marquardmedia.hu/adatvedelmi_tajekoztato.pdf 
 
Adatkezelés célja 
Az iskolai élet képes dokumentálása az iskolaközösség és nyilvánosság tájékoztatása és az Alapítvány, 
Iskola népszerűsítése. 
Kezelt adatok köre 
A kép- és/vagy videofelvétel a Budapest Német Iskola Alapítvány és az Iskola diákjainak kínált tanórán kívüli 
szolgáltatások és tevékenységek rendszeres vagy alkalmi eseményein készült kép, hang és videofelvételek. 
Adatkezelés jogalapja 
A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, vagyis az Ön hozzájárulása. E hozzájárulás kifejezetten a fenti 
célból érvényes, előzetes tájékoztatáson alapuló és szabad elhatározásából egyértelműen megadott 
engedélye. Ezt a hozzájárulást Ön minden negatív következmény nélkül bármikor visszavonhatja, azonban 
a visszavonás időpontját megelőző adatkezelésre nem terjed ki.  
Adatkezelés időtartama 
A fenti adatkörben az adatkezelés az Iskola fennállásáig, illetve jogutód nélküli megszűnése esetén az 
Alapítvány gondoskodik az iratőrzés jogszabályi követelményei szerint.  
Hozzáférés személyes adataihoz 
Az Ön személyes adataihoz kizárólag az arra felhatalmazással rendelkező alapítványi vagy iskolai 
alkalmazottak és/vagy az azokkal szerződéses kapcsolatban álló szolgáltatók férhetnek hozzá olyan 
mértékben, amely feladataik ellátása illetve a szerződés teljesítése érdekében feltétlenül szükséges. Erről 
az Alapítvány megfelelő jogosultság kiosztással, illetve arra vonatkozó utasítási jogkörrel rendelkezik az 
adatkezelésben résztvevő valamennyi féllel létesült adatkezelési vagy adatfeldolgozási szerződés, illetve 
szerződési feltételek értelmében.  

 
HONLAP ÉS KÖZÖSSÉGI MÉDIA FELÜLETEKEN TÖRTÉNŐ KÉP- VAGY VIDEOFELVÉTEL FELTÖLTÉSE 

http://www.marquardmedia.hu/
https://adatvedelem.marquardmedia.hu/adatvedelmi_tajekoztato.pdf
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Szintén tájékoztatni szeretnénk és hozzájárulását kérni kép-, hang- vagy kép- és hangfelvételének a 
Budapesti Német Iskola honlapján, valamint a Facebook20, Instagram21 felületen, amennyiben az alábbi 
tájékoztató elolvasása után Ön nyilatkozatával azt engedélyezi.  
 
A facebook és Instagram vonatkozásában adatkezelőnek minősül  
Facebook és az Instagram felületét a Facebook Inc. üzemelteti  
Facebook Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA)  
Instagram LLC. (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA) 
 
A tartalmak és felhelyezett linkek vonatkozásában döntési jogkörrel bír: 
Az alapítványi tartalmak és linkek vonatkozásában döntési jogkörrel rendelkezik: alapítványi 
projektmenedzser.  
Az iskolával összefüggő tartalmak és linkek vonatkozásában döntési jogkörrel rendelkezik: az iskola 
gazdasági igazgatója.  
A DSBistro Kft. tartalmai vonatkozásában: a cég ügyvezetője. 
 
Adatkezelés célja 
Az iskolai élet képes dokumentálása az iskolaközösség és nyilvánosság tájékoztatása és az Iskola 
népszerűsítése. 
Kezelt adatok köre 
A kép- és/vagy videofelvétel a Budapest Német Iskola Alapítvány és az Iskola diákjainak kínált tanórán kívüli 
szolgáltatások és tevékenységek rendszeres vagy alkalmi eseményein készült kép, hang és videofelvételek. 
Adatkezelés jogalapja 
A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, vagyis az Ön hozzájárulása. E hozzájárulás kifejezetten a fenti 
célból érvényes, szabad elhatározásából egyértelműen megadott engedélye. Ezt a hozzájárulást Ön minden 
negatív következmény nélkül bármikor visszavonhatja, azonban a visszavonás időpontját megelőző 
adatkezelésre nem terjed ki.  
Adatkezelés időtartama 
A fenti adatkörben az adatkezelés az Iskola fennállásáig, illetve jogutód nélküli megszűnése esetén az 
Alapítvány gondoskodik az iratőrzés jogszabályi követelményei szerint.  
Hozzáférés személyes adataihoz 
Az Ön személyes adataihoz kizárólag az arra felhatalmazással rendelkező alapítványi vagy iskolai 
alkalmazottak és/vagy az azokkal szerződéses kapcsolatban álló szolgáltatók férhetnek hozzá olyan 
mértékben, amely feladatkörük/munkakörük ellátása/szerződés teljesítése érdekében feltétlenül szükséges. 
Erről az Alapítvány megfelelő jogosultság kiosztással, illetve arra vonatkozó utasítási jogkörrel rendelkezik 
az adatkezelésben résztvevő valamennyi féllel létesült adatkezelési vagy adatfeldolgozási szerződés, illetve 
szerződési feltételek értelmében.  

 
TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG 

A pedagógust és az oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat titoktartási kötelezettség22 terheli a 
tanulóval és családjával kapcsolatos adatot, tényt, információt illetően23. A titoktartás kötelezettsége alól a 
tanuló a szülővel szembeni, a tanuló és a szülő másokkal történő közlés tekintetében írásbeli felmentést 
adhat. 

                                                           
20  www.facebook.com/deutscheschulebudapest/ 
21  www.instagram.com/deutscheschulebudapest/ 
22 2011. évi CXC. törvény [ Köznev. tv. ] 42. § (1) 
23 Tanulói jogviszonyban álló személyre vonatkozik, vagyis a 18. életév betöltésével a nagykorúság nincs hatással a tanulóval és családtagjaival 
szembeni titoktartási kötelezettségre.  

http://www.facebook.com/deutscheschulebudapest/
https://www.instagram.com/deutscheschulebudapest/
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A nevelőtestületi értekezleten a nevelőtestület tagjai közötti, a gyermek érdekében folytatott megbeszéléssel 
a pedagógus nem szegi meg titoktartási kötelezettségét, ugyanakkor a nevelőtestület ülésén részt vevő 
valamennyi személyt – státuszától függetlenül – titoktartás kötelezi. A titoktartási kötelezettség nem évül el, 
az 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. 
Nem tartozik a bizalmas információk körébe a házirendet megsértő magatartás és okainak felderítése az 
esetleges fegyelmi eljárás megindításához. 
 

ADATBIZTONSÁG 

Az Adatkezelő(k) gyermeke és az Ön személyes adatai kezelésének minden szakaszában igazolni tudja a 
Rendelet követelményeinek való megfelelésért tett lépéseit és mindent megtesz azért, hogy az Ön személyes 
adatai feletti önrendelkezési jogai biztosítottak legyenek, jogai és szabadságai ne sérüljenek. Többek között 
ezért az adatkezeléssel összefüggő elektronikus és papír alapú dokumentációt rendszerezett módon és 
megfelelő körültekintéssel kezeli és tárolja. A megelőző, észlelő és korrigáló infrastruktúrát és intézkedési 
rendet úgy alakítja ki, hogy biztosított legyen gyermeke és az Ön személyes adainak védelme véletlen vagy 
jogellenes megsemmisítéstől, elvesztéstől, megváltoztatástól, jogosulatlan közléstől vagy az azokhoz való 
jogosulatlan hozzáféréstől.  
 
A személyes adatokat hordozó informatikai eszközöket zárt helyen tárolja, gondoskodik a hálózatvédelem, 
végponti védelem és informatikai eszközvédelemről, szigorúan szabályozza a jogosultságok kiosztását, az 
informatikai eszközök és felületek használatához szükséges jelszavakat rendszeres időközönként cseréli. A 
jogosultságkiosztásokról nyilvántartást vezet, a elektronikus információs rendszer elemeinek használatát 
naplózza.  
 
A papír alapú dokumentációkat a fenti székhelyén lévő irodákban, zárt szekrényben tárolja, azokhoz 
kizárólag azok férhetnek hozzá, akiknek munkakörük és feladataik ellátásához az adott információ 
nélkülözhetetlen. Évente archiválja elzárt helyiségben azokat a iratokat, amelyekre már nincs a napi munka 
során szükség, azonban tárolásukra kötelezett.  
 
Amennyiben az elektronikusan vagy papír alapon tárolt személyes adatok kezelésének célja megvalósult 
vagy az adatkezelés határideje lejárt, az iratkezelési szabályzatban rögzített tárolási időket figyelembevéve 
végzi el az adatok visszaállíthatatlan törlését/megsemmisítését, amelyről jegyzőkönyv készül.  
 

AZ ÖN JOGAI SZEMÉLYES ADATAI FELETT 

Önnek jogában áll az adatkezeléséről tájékoztatást kérni (GDPR 15. cikk), helyesbítését kérni (GDPR 16. 
cikk); azok törlését kérni (GDPR 17. cikk); az adatkezelés korlátozását kérni (GDPR 18. cikk); adatai 
adathordozását kérni (GDPR 20. cikk). Minden ilyen jellegű megkeresésre az Adatkezelő legfeljebb 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.  
 



Budapesti Német Iskola  Adatkezelési Tájékoztató – Általános – Szülőknek  Verzió1 

 

11 
 

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 élhet24, 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 
 
Jogainak gyakorlását bármely adatkezelővel szemben kezdeményezheti a fenti elérhetőségek valamelyikén. 
Adatvédelmi tisztviselőnk elérhetősége: Dr. Hegyi Áron Antal adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász 
central@primantis.hu 
 
A joggyakorlási megkeresésekre késedelem nélkül, legfeljebb egy hónapon belül válaszolunk. Amennyiben 
olyan körülmény (pl. jogi kötelezettség, jogos érdek) áll fenn, ami miatt az adatkezelő(k) nem tudnak eleget 
tenni kérésének, megfelelő indoklással egy hónapon belül erről is értesítik Önt.  
 

AZ AZADATKEZELŐ ELSZÁMOLTATHATÓSÁGA 

Az Adatkezelő minden elvárható és észszerű intézkedést megtesz azért, hogy az Ön személyes adatai 
kezelését tisztességesen, jogszerűen, az Ön számára is átlátható módon végezze. Az adatkezelést a 
minimális adatkörre korlátozva és maximum a törvényi kötelezettségének lejártáig kezeli, kizárólag a fent 
meghatározott és Ön számára is egyértelmű célokból. Az Adatkezelő az Önt érintő adatkezelési műveletekről 
nyilvántartást vezet. Az adattörlést vagy selejtezést jegyzőkönyvben rögzíti; szükség esetén módosítja a 
technikai intézkedési és szervezési eljárásrendet, hogy az Ön adatai vonatozásában minden törvényes 
garanciát biztosítson. Az önrendelkezési joggyakorlásra irányuló megkereséseket és az azokra adott 
válaszokat iktatja; a panaszokat kivizsgálja, az ezekről készült jegyzőkönyveket iktatja; tájékoztatja az Ön 
személyes adatait vagy személyes adatihoz való jogát érintő változásról és körülményről, különösen 
kockázatról.  
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Személyes adatait harmadik országba nem továbbítjuk. 
Az Adatkezelő automatizált döntéshozatalt, profilalkotást nem folytat.  
Az adatkezelő jelen tájékoztató megváltoztatásának jogát fenntartja.  

                                                           
24 GDPR 79. cikk 
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