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Adatkezelő neve és 

elérhetősége

Adatkezelő 

képviselőjének neve 

és elérhetősége 

Adatvédelmi tisztviselő 

neve és elérhetősége

Adatbázis, 

illetve 

nyilvántartás 

neve 

Adatokért 

felelős 

munkakörének 

megnevezése

Kezelt adat 

minősítése

Adat 

formátuma  
Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 

Adatkezelés 

időtartama

Érintettek köre, 

érintettek és a 

személyes adatok 

kategóriái

Adatok forrása Adatok fajtái Hozzáférés módja 
Címzettek 

kategóriái

Törlésére 

előirányzott 

határidő

Adatvédelmért 

tett technikai és 

szervezési 

intézkedések 
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KIR Nyilvántartó 

rendszer

igazgató, 

tanulmányi vezető

személyes/különleges 

adatok

internetes 

felület

Az intézményben 

pedagógus munkakörben 

dolgozók nyilvántartása

2012. évi CXC. törvény -a 

köznevelésről, 20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendelet

a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról

határozatlan (Az 

intézmény iratkezelési 

szabályzata szerint.) 

Az intézmény 

pedagógus 

munkakörű dolgozói

érintett 

nyilatkozata / 

hatósági 

nyilvántartás

Az adatkezelés jogalapjánál 

említett jogszabályhely szerinti 

adatok, különösen: név, 

születési hely, idő, anyja neve, 

lakcím, előző jogviszonyok, 

végzettségre, képzettségre 

vonatkozó adatok(oklevél 

száma,megszerzés dátuma), 

OM azonosító,Munkakör, 

foglalkoztatási jogviszonyra 

vonatkozó adatok (besorolás, 

fizetési 

kategória)továbbképzések 

egyedi munkaállomáson, 

virtuális adatbázisban 

jelszóval védve

nincs

Nincs előre 

meghatározva / 

Iratkezelési 

szabályzat szerint

Az intézmény 

Adatvédelmi és 

Adatbiztonsági 

Szabályzatában 

meghatározottak 

szerint.
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KIR Nyilvántartó 

rendszer

igazgató, 

tanulmányi vezető

személyes/különleges 

adatok

internetes 

felület

Az intézményi növendékek 

nyilvántartása

2013. évi CXC. törvény -a 

köznevelésről, 20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendelet

a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról

határozatlan (Az 

intézmény iratkezelési 

szabályzata szerint.) 

növendékek

érintett 

nyilatkozata / 

hatósági 

nyilvántartás

Az adatkezelés jogalapjánál 

említett jogszabályhely szerinti 

adatok, különösen: név, 

születési hely, idő, anyja neve, 

lakcím, TAJ,állampolgárság, 

tankötelezettségre vonatkozó 

adatok, OM azonosító, 

beilleszkedési-tanulási-

magatartási zavarokra 

vonatkozó adatok

egyedi munkaállomáson, 

virtuális adatbázisban 

jelszóval védve

nincs

Nincs előre 

meghatározva / 

Iratkezelési 

szabályzat szerint

Az intézmény 

Adatvédelmi és 

Adatbiztonsági 

Szabályzatában 

meghatározottak 

szerint.
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NOVITAX 

bérszámfejtés
gazdasági vezető 

közérdekű/közérdekből 

nyilvános 

adatok,személyes adat

internetes 

felület

Az intézményben 

foglalkoztatottak 

bérszámfejtéséhez 

információk

2011.évi CXCV. tv. Az 

államháztartásról, és annak 

végrehajtásáról szóló 368/2011. 

(XII.31.) Korm rendelet

Az államháztartásról szóló 2011.évi 

CXCV., és annak végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII.31.) Korm rendelet

határozatlan (Az 

intézmény iratkezelési 

szabályzata szerint.) 

Az intézménnyel 

jelenleg 

foglalkoztatási 

jogviszonyban állók

érintett 

nyilatkozata

Az adatkezelés jogalapjánál 

említett jogszabályhely szerinti 

adatok, különösen: név, 

születési hely, idő, lakcím, 

adószám, bankszámlaszám, 

tajszám, távollétek 

(szabadság, keresőképtelen 

állomány) illetmény

egyedi munkaállomáson 

jelszóval védve
nincs

Nincs előre 

meghatározva / 

Iratkezelési 

szabályzat szerint

Az intézmény 

Adatvédelmi és 

Adatbiztonsági 

Szabályzatában 

meghatározottak 

szerint.
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Humánerőforrás 

személyi 

anyagok

gazdasági vezető 

közérdekű/közérdekből 

nyilvános 

adatok,személyes adat

papír alapú

Az intézményben 

foglalkoztatottak 

bérszámfejtéséhez 

információk

2011.évi CXCV. tv. Az 

államháztartásról, és annak 

végrehajtásáról szóló 368/2011. 

(XII.31.) Korm rendelet

Az államháztartásról szóló 2011.évi 

CXCV., és annak végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII.31.) Korm rendelet

határozatlan (Az 

intézmény iratkezelési 

szabályzata szerint.) 

Az intézménnyel 

jelenleg 

foglalkoztatási 

jogviszonyban állók

érintett 

nyilatkozata

Az adatkezelés jogalapjánál 

említett jogszabályhely szerinti 

adatok, különösen: név, 

születési hely, idő, lakcím, 

adószám, bankszámlaszám, 

TAJszám, illetmény, 

végzettség, előző jogviszonyok 

igazolása

papír alapon, 

iratszekrényben elzárva
nincs

Nincs előre 

meghatározva / 

Iratkezelési 

szabályzat szerint

Az intézmény 

Adatvédelmi és 

Adatbiztonsági 

Szabályzatában 

meghatározottak 

szerint.
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NOVITAX 

számlázás
gazdasági vezető személyes adat

internetes 

felület

Növendékek térítési díj 

számlázásához információk

2011.évi CXCV. tv. Az 

államháztartásról, és annak 

végrehajtásáról szóló 368/2011. 

(XII.31.) Korm rendelet

Az államháztartásról szóló 2011.évi 

CXCV., és annak végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII.31.) Korm rendelet

határozatlan (Az 

intézmény iratkezelési 

szabályzata szerint.) 

Az intézménnyel 

jelenleg oktatási 

jogviszonyban állók

érintett 

nyilatkozata

Az adatkezelés jogalapjánál 

említett jogszabályhely szerinti 

adatok, különösen: név, 

születési hely, idő, lakcím, 

adószám, bankszámlaszám, 

tajszám, távollétek 

(szabadság, keresőképtelen 

állomány) illetmény

egyedi munkaállomáson 

jelszóval védve
nincs

Nincs előre 

meghatározva / 

Iratkezelési 

szabályzat szerint

Az intézmény 

Adatvédelmi és 

Adatbiztonsági 

Szabályzatában 

meghatározottak 

szerint.
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Iktatás gazdasági vezető 

közérdekü/közérdekből 

nyilvános 

adat,személyes adat, 

különleges adat, 

papír alapú

Az intézménybe érkező és 

kimenő iratok 

nyilvántartása

335/2005. (XII.29.) Korm rendelet A 

közfeladatot ellátó szervek 

iratkezelésének általonos 

követelményeiről

határozatlan (Az 

intézmény iratkezelési 

szabályzata szerint.) 

Az intézménnyel 

kapcsolatban álló 

szervezetek, 

foglalkoztatottak,     

tanulók

beérkező és 

kimenő 

dokumentumok

Az adatkezelés jogalapjánál 

említett jogszabályhely szerinti 

adatok, különösen: 

közérdekü/közérdekből 

nyilvános adat,személyes adat, 

különleges adat, 

irattár nincs

Nincs előre 

meghatározva / 

Iratkezelési 

szabályzat szerint

Az intézmény 

Adatvédelmi és 

Adatbiztonsági 

Szabályzatában 

meghatározottak 

szerint.
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TÖRZSLAP pedagógus személyes adatok papír alapú  tanulók nyilvántartása

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról 94. § 

határozatlan (Az 

intézmény iratkezelési 

szabályzata szerint.) 

növendékek
érintett 

nyilatkozata

Az adatkezelés jogalapjánál 

említett jogszabályhely szerinti 

adatok, különösen: tanuló 

neve, személyazonosító adatai

intézményi dolgozónál, 

papír alapon, 

iratszekrényben elzárva

nincs

Nincs előre 

meghatározva / 

Iratkezelési 

szabályzat szerint

Az intézmény 

Adatvédelmi és 

Adatbiztonsági 

Szabályzatában 

meghatározottak 

szerint.
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csoportos tárgyi 

napló
pedagógus

személyes és 

különleges adatok
papír alapú tanulók nyilvántartása

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról 95. § 

(1)

határozatlan (Az 

intézmény iratkezelési 

szabályzata szerint.) 

növendékek

érintett 

nyilatkozata, 

hatósági 

nyilvántartás

Az adatkezelés jogalapjánál 

említett jogszabályhely szerinti 

adatok, különösen: tanuló 

neve, személyazonosító adatai, 

sajátos nevelési igény, 

osztályismétlésre vonatkozó 

adatok

intézményi dolgozónál , 

papír alapon, 

iratszekrényben elzárva

nincs

Nincs előre 

meghatározva / 

Iratkezelési 

szabályzat szerint

Az intézmény 

Adatvédelmi és 

Adatbiztonsági 

Szabályzatában 

meghatározottak 

szerint.
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Főtárgyi napló, 

bizonyítvány
pedagógus személyes adatok papír alapú

tanulók tanulmányi 

eredményének 

nyilvántartása

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról 94. §

határozatlan (Az 

intézmény iratkezelési 

szabályzata szerint.) 

növendékek

egyéb 

adatkezelő 

nyilvántartása

Az adatkezelés jogalapjánál 

említett jogszabályhely szerinti 

adatok, különösen: tanuló 

neve, személyazonosító adatai, 

tanulmányi eredménye, 

osztályismétlésre vonatkozó 

adatok

 intézményi dolgozónál, 

papír alapon, 

iratszekrényben elzárva

nincs

Nincs előre 

meghatározva / 

Iratkezelési 

szabályzat szerint

Az intézmény 

Adatvédelmi és 

Adatbiztonsági 

Szabályzatában 

meghatározottak 

szerint.
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gazdasági iratok gazdasági vezető 

közérdekű/közérdekből 

nyilvános 

adatok,személyes adat

virtuális 

adatbázis és 

papír alapú 

Az intézmény 

gazdálkodására vonatkozó 

adatainak nyilvántartása

2011.évi CXCV. tv. Az 

államháztartásról, és annak 

végrehajtásáról szóló 368/2011. 

(XII.31.) Korm rendelet

Az államháztartásról szóló 2011.évi 

CXCV., és annak végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII.31.) Korm rendelet

határozatlan (Az 

intézmény iratkezelési 

szabályzata szerint.) 

Az intézménnyel 

jelenleg 

foglalkoztatási 

jogviszonyban állók 

valamint tanulók

érintett 

nyilatkozata

Az adatkezelés jogalapjánál 

említett jogszabályhely szerinti 

adatok, különösen: név, 

születési hely, idő, lakcím, 

adószám, bankszámlaszám, az 

intézmény gazdálkodására és 

megkötött szerződéseire 

vonatkozó adat, kérelem 

esetén a tanulók családi-

vagyoni helyzetével 

kapcsolatos adatok

egyedi munkaállomáson 

jelszóval, elzárt irattárban
nincs

Nincs előre 

meghatározva / 

Iratkezelési 

szabályzat szerint

Az intézmény 

Adatvédelmi és 

Adatbiztonsági 

Szabályzatában 

meghatározottak 

szerint.

Adatvédelmi nyilvántartás Agócsy László Alapfokú Művészeti Iskola
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