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Személyes adatok védelmére vonatkozó általános 

előírásoknak való megfelelésről szóló nyilatkozat 

Preambulum 

A Gustave Eiffel Francia Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium kiemelten fontosnak tartja a 
személyes adatok védelmének tiszteletben tartását. 
Ebből a célból alkottunk meg egy nyilatkozatot a személyes adatok védelmének témájában. Ez 
lehetővé teszi, hogy törekedjünk arra, hogy a személyes adatok kezelése során mindig 
megfeleljünk mind a hazai, mind az európai vonatkozó szabályozásnak. 
Ezt a nyilatkozatot tehát egyrészt az egyének védelméről és az adatok szabad áramlásáról 
szóló, 2016. április 27-i 2016/679/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendeletben 
meghatározott jogok és kötelezettségek ihlették (továbbiakban: Általános adatvédelmi 
rendelet), másrészt a 2020. december 23-i magyar Alaptörvény és a 2011. évi CXII. törvény az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. 
Jelen nyilatkozat a személyes adatok védelmére vonatkozó általános előírásoknak való 
megfelelésről (továbbiakban Nyilatkozat) hivatott felhívni az Ön figyelmét a Gustave Eiffel 
Francia Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium (továbbiakban LFGEB) munkatársai által vállalt, 
az Ön személyes adatainak tiszteletben tartására vonatkozó kötelezettségeire.  
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I. Általános rendelkezések 
I.1. Tárgy és célkitűzések: 
 

Közvetlenül a 2016. április 27-i Általános adatvédelmi rendeletnek megfelelően, az LFGEB 

Nyilatkozatának célja, hogy biztosítsa a rendeletben felsorolt hat alapelv betartását. 

Ezek a következőek: 

1-Jogszerűség, tisztességesség és átláthatóság 

2-Célhoz kötöttség 

3-Adatok minimalizálása 

4-Adatok pontossága 

5-Adatmegőrzés korlátozása 

6-Integritás és titkosság 

Az Általános adatvédelmi rendelet célja, hogy az Európai Unió tagállamaiban egységesítse a 

személyes adatok kezelését és védelmét szabályozó jogi kereteket.  

Az LFGEB ezen Nyilatkozata ebben a jogi környezetben határozza meg az LFGEB-hez tartozó 

tanulók, törvényes képviselők és alkalmazottak személyes adatai kezelésének kereteit. 

 

I.2. Alapfogalmak: 
 

Adatvédelmi tisztviselő (DPO): ő a felelős az általános adatvédelmi előírások betartásáért az 

őt kinevező szervezeten belül. 

Személyes adatok: minden olyan információ, amely közvetlenül vagy közvetve egy 
beazonosított vagy beazonosítható természetes személyre vonatkozik. Ilyen típusú adatok 
lehetnek például a születési dátum, a név vagy egy azonosító. 

 
Címzett: az a természetes vagy jogi személy, hatóság, szolgálat vagy bármely más jogalany, 
amely a személyes adatokat megkapja, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e vagy sem. 
 
Természetes személy: természetes személy a törvény szerint jogi személyiséggel rendelkező 
ember. Ez a jogállás jogokat ad és kötelezettségeket ró. Kiskorú esetében a 
cselekvőképességet a kiskorú természetes személy nevében a törvényes képviselője 
gyakorolja. 
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Beazonosítható természetes személy: természetes személy, akinek beazonosítása 
közvetlenül vagy közvetve lehetséges, hivatkozva különös tekintettel egy névre, egy 
azonosító számra, egy helyadatra, vagy fizikai, fiziológiai, genetikai, pszichológiai, gazdasági, 
kulturális vagy társadalmi jellemzőkre. 

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, szolgálat vagy bármely szervezet, amely 
egyedül vagy másokkal közösen meghatározza a személyes adatok kezelésének céljait és 
eszközeit. 

 

Feldolgozás: minden olyan – automatizált folyamatok segítségével vagy anélkül -elvégzett 
művelet vagy műveletegyüttes, amelyet személyes adatokra vagy azok összességére 
vonatkozva végeznek. A feldolgozás a következő műveleteket foglalja magában: gyűjtés, 
rögzítés, rendszerezés, strukturálás, tárolás, harmonizáció vagy módosítás, kinyerés, 
konzultáció, felhasználás, kommunikáció továbbítással, terjesztés vagy a rendelkezésre 
bocsátás bármely más formája, egyeztetés vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés vagy 
megsemmisítés. 

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, hatóság, szolgálat vagy bármely más 
szervezet, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat dolgoz fel. 
 
 

II. A Nyilatkozat hatálya  
II.1. Tárgyi hatály 
 

Tekintettel az Általános adatvédelmi rendelet 2. cikkében meghatározott keretekre, az LFGEB 

Nyilatkozata vonatkozik minden, az LFGEB által végzett személyes adatkezelési műveletre, 

legyen az akár automatizált, akár nem. 

II.2. Területi hatály 
 

Tekintettel az Általános adatvédelmi rendelet 3. cikkében meghatározott keretekre, az LFGEB 

Nyilatkozata vonatkozik minden, az Európai Unió területén belül végzett tevékenységgel 

összefüggésben végzett személyes adatkezelési műveletre. 

II.3. Alkalmazható általános alapelvek 
II.3.1. Jogszerűség, tisztességesség és átláthatóság 
 

A személyes adatok kezelési gyakorlatának jogszerűnek és átláthatónak kell lennie. Az 

adatkezelés jogszerűségét az érintett személyek az adatkezelés konkrét céljairól való 

tájékoztatása garantálja. Az érintetteknek minden egyes adattípus esetében biztosítani kell, 

hogy tájékozódhassanak az elvégzett adatkezelés szükségességéről és feltételeiről. 

Az Általános adatvédelmi rendelet 8. cikkében foglalt kötelezettségek értelmében a 16 éven 

aluli gyermek törvényes képviselője járul hozzá a személyes adatok kezeléséhez. Ezt a 

hozzájárulást az érintett gyermek LFGEB-be történő beíratásával fejezi ki. 
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II.3.2 Célhoz kötöttség 
 

A célhoz kötöttség kettős.  

Mindegyik célt a rájuk vonatkozó sajátosság korlátozza. 

Így a személyes adatok minden egyes feldolgozásának konkrét céljaira fel kell tudni hívni az 

adott feldolgozásban érintett természetes személyek figyelmét. 

A cél emellett időben is korlátozott. A személyes adatok megőrzése nem lehet határozatlan 

idejű. A személyes adatok megőrzési idejét a kezelt adatok típusa és sajátosságai alapján 

kerülnek meghatározásra.  

II.3.3. Adatok minimalizálása  
 

A személyes adatok feldolgozásának feltétlenül szükségesnek kell lennie azon célokhoz, 

amelyekhez azokat gyűjtötték. Szükséges, hogy az elvégzett tevékenység szempontjából a 

személyes adatok összegyűjtéséhez jogszerű érdek fűződjön.   

II.3.4. Adatok pontossága 
 

Tekintettel az Általános adatvédelmi rendelet 5. cikkében meghatározottakra, a személyes 

adatok feldolgozása által érintett személyek kérhetik a pontatlan vagy hiányos adatok törlését 

vagy módosítását. Az LFGEB 30 napos határidőt határoz meg a hibás vagy hiányos adatok 

törlésére vagy módosítására.  

II.3.5. Adatmegőrzés korlátozása 
 

Az LFGEB törli a személyes adatokat, amennyiben már nem szükségesek abból a célból, 

amelyhez összegyűjtötték őket. Hosszabb ideig tartó megőrzéshez az érintett személy újbóli 

hozzájárulása szükséges.  

II.3.6. Integritás és titkosság 
 

Tekintettel az Általános adatvédelmi rendelet 5. cikkében meghatározottakra, a személyes 

adatok feldolgozása során törekedni kell az adatok biztonságának és védelmének biztosítására 

a megfelelő technikai eszközök, és tárolási feltételek használatával.   

II.3.7. A személyes adatok védelméhez való jog és a gyermek védelme közötti 
ütközés  

 

A személyes adatok védelmével kapcsolatos jogok részben vagy egészben felfüggeszthetők 

abban az esetben, ha az LFGEB az érintett gyermek testi vagy lelki épségének bizonyított vagy 

fenyegető megsértését észleli. 

II.3.8. Az elszámoltathatóság elve 
 

Az elszámoltathatóság a jogalanyok azon kötelezettsége, hogy olyan belső eljárásokat 

hozzanak létre, amelyek hangsúlyozzák az adatvédelmi szabályok betartását. 
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II.3.9. Törléshez való jog (« személyes adatok tárolásának megszüntetéséhez való 
jog ») : 

 

Tekintettel az Általános adatvédelmi rendelet 5. cikkében meghatározottakra, az LFGEB a 

lehető leggyorsabb határidővel törli az érintett személy személyes adatait. Ezt a törlési jogot 

az érintett írásbeli kérelmére és az Általános adatvédelmi rendelet 17. cikkében 

meghatározott feltételek szigorú betartása esetén lehet igénybe venni.  

II.3.10. Engedélyezési és hitelesítési szabályzat 
 

A személyes adatokhoz való hozzáférés korlátozott minden felhasználó esetén, és csak azokra 

vonatkozik, amelyek az adott munkavégzéséhez elengedhetetlenül szükséges. A jogosultsági 

profilokat (jogosultságokat) az adott felhasználói kategória számára hozzáférhető adatok 

típusának alapján kell meghatározni. Ezek a kiosztások figyelembe veszik a felhasználók közötti 

változásokat vagy a feldolgozott adatok típusait. 

II.3.11. Az adatbiztonság elve 
 

Tekintettel az Általános adatvédelmi rendelet 32. cikkében meghatározottakra, az LFGEB 

technikai és szervezési eszközökkel igyekszik garantálni a kezelt személyes adatok fizikai és 

informatikai biztonságát. 

II.3.12 Adatvédelmi hatásvizsgálat (PIA) : 
 

Tekintettel az Általános adatvédelmi rendelet 35. cikkében meghatározottakra, abban az 
esetben, ha az adatkezelés az érintett természetes személyek jogai és szabadságai 
megsértésének magas kockázatát hordozza magában, az adatkezelésért felelős személy 
köteles hatáselemzést végezni. 

 

Szintén a fentebb említett 35. cikk értelmében, az LFGEB a következő eljárást határozza meg: 

- az adatkezelő a hatásvizsgálattal kapcsolatban tanácsot kér az adatvédelmi tisztviselőtől 

- hatásvizsgálatra van szükség a következő esetekben: 

1- a személyes adatok átfogó feldolgozása történik, 

2- személyes adatokkal kapcsolatos olyan adatfeldolgozásra kerül sor, amelyre vonatkozóan 
joghatást kiváltó döntések születhetnek, 

3- az adatfeldolgozásra az Általános adatvédelmi rendelet 9. cikk (1) bekezdése alapján vagy 
esetleges büntetőjogi ítéletekre vonatkozó adatokkal kapcsolatban kerül sor.   

 

A fentebb említett 35. cikk értelmében a hatásvizsgálatnak a következőket kell tartalmaznia  

1- a tervezett adatfeldolgozási műveletek és az adatfeldolgozás céljainak rendszerezett 
leírása, 

2- az adatfeldolgozási műveletek szükségességének és arányosságának értékelése az adott 
célok tekintetében, 

3- az érintettek jogait és szabadságát érintő kockázatok értékelése,  
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4- a kockázatok kezelésére tervezett intézkedések, a személyes adatok védelmének 

biztosítását célzó biztosítékok, intézkedések és biztonsági mechanizmusok valamint az e 

rendeletnek való megfelelés igazolása. 

II.3.13. A feldolgozási tevékenységek nyilvántartása 
 

Az Általános adatvédelmi rendelet 30. cikke előírja, hogy minden adatkezelési művelet 

nyilvántartásának tartalmaznia kell a következőket: 

- az adatkezelő és bármely együttműködő adatkezelő, az adatkezelő képviselője és 

esetlegesen a kijelölt adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségeit, 

- az adatfeldolgozás célját, 

- az érintettek személyek kategóriáit és a személyes adatok típusait, 

- azon címzettek kategóriáit, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, 

beleértve a harmadik országokban tartózkodó címzetteket is,  

- amennyiben szükséges, az adattovábbítást harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére, 

- a különböző adatkategóriák törlésének határidejét,  

- amennyire lehetséges a műszaki és szervezési biztonsági intézkedések általános leírását. 

II.3.14. Az adatvédelmi tisztviselő 
 

Az LFGEB adatvédelmi tisztviselőjének feladatai:  

- tájékoztatni és képezni az LFGEB munkavállalóit,  

- kommunikálni a különböző partnerekkel, 

- támogatni a vezetőséget a személyes adatok védelméről szóló szabályozással kapcsolatban, 

- figyelemmel kísérni és ellenőrizni a személyes adatok védelméről szóló szabályozásban 

foglaltak betartását, 

- kapcsolatot tartani az ellenőrző hatósággal, amely Magyarországon a « Nemzeti Adatvédelmi 

és Információszabadság Hatóság ». 


