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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ  

 

(előregisztráció) 

 

A jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskola (a 

továbbiakban: RMEÁI) által végzett adatkezelésre vonatkozóan az (elő)regisztrációban résztvevő 

természetes személyeket, illetve törvényes képviselőket a RMEÁI az általa alkalmazott adatkezelési 

és adatvédelmi elvekről, szabályokról és rendelkezésekről tájékoztassa. 

A jelen adatkezelési tájékoztató a regisztrációban résztvevő természetes személyekkel, illetve 

törvényes képviselőikkel kapcsolatos adatkezelésre vonatkozik. 

 

1. Az adatkezelő 

Adatkezelő neve: Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskola 

Adatkezelő elérhetősége: 2730 Albertirsa, Pesti út 110. 

Adatkezelő RMEÁI vezetője: a RMEÁI mindenkori vezetője 

Adatkezelő RMEÁI vezetőjének elérhetősége: 2730 Albertirsa, Pesti út 110. 

 

2. A RMEI felhívja a személyes adat jogosultjának, illetve törvényes képviselőjének figyelmét 

arra, hogy a regisztrációs úrlap RMEÁI részére történő megküldésével a személyes adat 

jogosultja, illetve törvényes képviselője kifejezett nyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, 

hogy az űrlapon megadott személyes adatok RMEÁI általi megismeréséhez, kezeléséhez 

és adatfeldolgozó részére történő továbbításához kifejezetten hozzájárul, továbbá 

kijelenti, hogy a RMEÁI adatkezelésének tényét, célját, és az RMEÁI adatkezelési 

tájékoztatóját megismerte és megértette. A személyes adat jogosultja, illetve törvényes 

képviselője – felvételi eljárás kezdeményezése esetén – a megadott személyes adatok felvételi 

eljárásban történő felhasználásához is kifejezetten hozzájárul. 

 

3. A RMEÁI a hatályos Szabályzatát és adatkezelés tájékoztatóját a saját kezelésében álló 

roszikiskola.hu honlapon teszi közzé. 

 

4. Az adatkezelés célja: a RMEÁI által meghirdetett felvételi eljárásban történő részvételre 

vonatkozó igények felmérése, a későbbi felvételi eljárásban való felhasználás, továbbá a 

RMEÁI rendszeres hírlevél-szolgáltatásban való részvétel. 

 

5. Az adatkezelés jogalapja: elsődleges a személyes adat jogosultjának, illetve a törvényes 

képviselőjének hozzájárulása. 

 

6. Az adatkezelés terjedelme: 

 felvételi eljárásban részt venni kívánó neve, születési helye, ideje 

 felvételi eljárásban részt venni kívánó állampolgársága, 

 felvételi eljárásban részt venni kívánó vallása, keresztelésének ideje, gyülekezethez 

való tartozási adatok, 

 felvételi eljárásban részt venni kívánó betegsége, helyzete, nevelési igénye, 

 felvételi eljárásban részt venni kívánó óvodájának megnevezése, címe, 

 felvételi eljárásban részt venni kívánó lakcíme, tartózkodási helye, 

 felvételi eljárásban részt venni kívánó törvényes képviselőjének neve, lakcíme, 

tartózkodási, helye, elérhetősége (telefonszám, email cím). 
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7. A RMEÁI a személyes adat jogosultja, illetve törvényes képviselője által megadott személyes 

adatokat csak az alábbi esetekben továbbítja másik személy számára: 

a) a személyes adat jogosultja a személyes adat továbbítására félreérthetetlen hozzájárulását 

adta, vagy 

b) jogi kötelezettség teljesítése jogcímén a RMEÁI számára az adattovábbítást jogszabály írja 

elő, illetve törvény által büntetendő, jogsértő cselekmény elkövetésének lehetősége 

felmerülésével a személyes adat továbbítását hatóság, bíróság megkeresése tartalmazza. 

c) adatfeldolgozónak vagy egyéb adatkezelőnek szerződés keretében, szerződésből eredő 

kötelezettsége teljesítéséhez feltétlenül szükséges mértékben. 

 

8. A RMEÁI a személyes adatot a regisztrációs eljárás időtartama alatt jogosult kezelni, ezt 

követően a személyes adatot kérés esetén köteles minden nyilvántartásából törölni (felvételi 

eljárás kezdeményezését leszámítva). E kötelezettség a hozzájáruló nyilatkozat megtételére, 

és az annak beazonosításához szükséges elengedhetetlen személyes adatokra nem vonatkozik; 

a RMEÁI a hozzájáruló nyilatkozatot annak megadását követő 5 évig jogosult megőrizni. 

Amennyiben jogszabály ettől eltérő időtartamot határoz meg, úgy az adatkezelés időtartama 

e jogszabályban meghatározott időtartam. 

 

9. A személyes adat jogosultját megillető jogok: azokat a természetes személyeket, akiknek a 

személyes adatait a RMEÁI kezeli, az alábbi jogok illetik meg a RMEÁI adatkezelése 

vonatkozásában 

a) tájékoztatáshoz való jog; 

b) helyesbítéshez való jog; 

c) elfeledtetéshez való jog; 

d) adatkezelés korlátozásához való jog; 

e) adathordozhatósághoz való jog;  

f) tiltakozáshoz való jog. 

 

10. Jogorvoslati lehetőségek: amennyiben a személyes adat jogosultja, illetve törvényes 

képviselője a személyes adatai kezelése vonatkozásában azt tapasztalja, hogy a RMEÁI 

megsérti az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit, úgy jogai védelme érdekében 

jogorvoslati kérelemmel fordulhat a területileg illetékes bírósághoz vagy a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. 

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Weboldal: http://naih.hu 
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