
Adatkezelési megállapodás 

 

 
mely létrejött  

 a Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium – továbbiakban Gimnázium (2000, 

Szentendre, Kálvária u. 16/A), mint adatkezelő, (képviseli Kerezsi Csaba intézményvezető) 

 

 és a Gimnáziumban megírt központi írásbeli felvételi dolgozatot megíró nyolcadik 

osztályos tanuló törvényes képviselője között, amennyiben a törvényes képviselő 

regisztrál az intézmény honlapján elérhető jelen regisztrációs felületen. 

 

 

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 törvényes képviselő neve. 

 A felvételi dolgozatot megíró tanuló neve és születési dátuma. 

 

3. Az adatkezelés célja: A Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnáziumban a vizsgázó által megírt 

vizsgadolgozatok szkennelt változatának és a tanulói értékelő lap szkennelt változatának 

elküldése a törvényes képviselő által a jelentkezési lapon megadott e-mail címre. A személyes 

adatok kizárólag ebből a célból kezelhetőek.  

 

4. Az adatkezelés időtartalma a regisztráció elektronikus benyújtásától 2022. február 18-ig tart. 

5. 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 adatkezelő a személyes adatokat rendelkezései szerint 

köteles tárolni és megőrizni.  

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

sérüléstől, elvesztéstől, jogosulatlan hozzáféréstől történő megvédését. 

7.  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. 

8. 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.  

9. Jelen megállapodásban foglalt rendelkezéseket az online regisztráció napjával, mint hatályba 

lépés napjával elfogadjuk.  

 

 


