
Adatkezelési megállapodás 
mely létrejött  

 a Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium (2000, Szentendre, Kálvária u. 

16.), mint adatkezelő, (képviseli Kerezsi Csaba intézményvezető) 

 és …………………………..………….…………………. nevű, a Gimnáziumba 2020. június 

24-én beiratkozott tanuló szülője (gondviselője) között. 

 

1. Jelen dokumentumban használt fogalmak megegyeznek a GDPR és az Infotv.-ben 
meghatározott fogalmakkal.  

2. Az adatkezelő által az adatfeldolgozó rendelkezésére bocsátott személyes adatok:  

 A 2011. évi CXC. nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott adatok.  

 A tanuló és a szüleinek telefonos és e-mailes elérhetősége. 

 A tanulóról iskolai rendezvények dokumentálásának céljával készült fényképek. 

 Az adatkezelés célja: A Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnáziummal, a köznevelés 

rendszerében létrejött tanulói jogviszony mellett, a tanulói jogviszonyt meghatározó 

jogszabályoknak való megfelelés, a felek közti kapcsolattartás biztosítása valamint az 

iskolai rendezvények nyilvánosságának biztosítása a www.mzsg.hu honlapon 

keresztül. A személyes adatok kizárólag ebből a célból kezelhetőek. Az adatkezelés 

időtartama a tanulói jogviszony fennálláshoz igazodik.  

3. Az adatkezelő köteles minden elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy 

kizárólag a jogszabályokban meghatározott jogi és természetes személyek kapjanak jogszerű 

hozzáférést a személyes adatokhoz. Az iskolai rendezvényeken készült fényképek tekintetében 

a tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók szülei (gondviselője) hozzájárul a tanulókról készült 

fényképek megjelenéséhez az iskola hivatalos honlapján (www.mzsg.hu) a fénykép készítését 

követő maximálisan öt évig.  

4. Az adatkezelő a személyes adatokat rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.  

5. Az adatkezelő köteles biztosítani és fenntartani a 2. pontban felsorolt adatok lopástól, 

sérüléstől, elvesztéstől, jogosulatlan hozzáféréstől történő megvédését. 

6.  Az adatkezelő sem közvetlenül, sem közvetve nem használhatja, vagy engedélyezheti 

harmadik személynek a használatukat, másolásukat, vagy nyilvánosságra hozatalukat. Ez alól 
kivételt képez, ha az adatok átadását harmadik személynek jogszabály teszi kötelezővé. 

7. Az adatfeldolgozó a tudomására jutástól számított 24 órán belül köteles írásban tájékoztatni 

az adatkezelőt a bekövetkezett adatvédelmi incidensről, vagy az annak bekövetkezésével 

fenyegető helyzetről. A tájékoztatásban ki kell térni az incidenssel feltehetően érintett 

személyes adatok kategóriáira, a lehetséges következményekre és azokra a tervezett, vagy 

már megtett intézkedésekre, amelyek a következmények enyhítését és az incidens jövőbeni 

előfordulásának elkerülését szolgálják.  

8. Jelen értesítő levélben foglalt rendelkezéseket a részünkről történt aláírás napjával, mint 
hatályba lépés napjával elfogadjuk.  

Szentendre, 2020. …………………………….  

 

……………………………………………...…………      ...…………………………………….………… 

                          intézményvezető                                           szülő 

 

http://www.mzsg.hu/
http://www.mzsg.hu/

