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ADATVEDELMI ES -TNZAT-BST TAJfKOZTATAS'

Tisztelt Sziil6\ Tanul6ink Tiirv6nyes K6pvisel6i 6s
Kedves Sz-akmai Gyakorlaton R6sztvev6 Di6kok!

A Zalaegerszegi Szakk6pz6si Centrum 6s tagint6zmdnyei a term6szetes szemdlyeknek a szemdlyes
adatok kezel6se tekintet6ben tdrt6n<i v6delm6r6l 6s az ilyen adatok szabad riraml6s6r6l, valamint az
Eur6pai Parlament 6s a Tan6cs (EU) 2016/679 rendelete (GDPR, a tov6bbiakban: a Rendelet) vonatkoz6
rendelkez6sei alapjan, tovibb6 az inform6ci6s 6nrendelkez6sijogr6l 6s az inform6ci6szabads 6916l sz6l6
2011.6vi CXIL torv6ny (tov6bbiakban: Infotv.), az oktat6si nyilv6ntart6sr6l sz6l6 2018. 6vi LXXXD(.
tdrv6ny (a tovSbbiakban: Onlv.), valamint a szakmai gyakorlatot is szab6iyoz6 a nemzeti kdznevel6sr6l
sz6l6 201 1 . 6vi CXC. t6rv6ny (tov6bbiakban: Nkt), a szakk6pz6sr6l sz6l6 201 1 . 6vi CLXXXVI. tcirv6ny
(tov6bbiakban: Szt.), rendelkez6sei alapjin a Zalae.gerszegi Szakkepz6si Centrum 6s tagint6zm6nyei (a
tovabbiakban: ZSZC), jelen okirattal teljesiti az Oniik, azaz az ginleltek rtsztre a szem6lyes adatok
kezel6sdre vonatk oz6 titjlkoztatlst, ezzel is el6segitve az 6rinteftek jogainak a ryakorliis6t.2

Az al6bbiakban ti4lkoztaljuk 0n6ket arr61, hogy a ZSZC-benltagint6zm6nyiinkben 4@!U
wakorlaton r6sztvev6 di6k. azaz az 6rintett szem6lyes adatait milyen m6don, milyen jogalappal
kezeljiik, 6s t6j6koztatjuk Onriket arr6l, hogy adataik v6delme 6rdek6ben milyen jogosults6gok illetik
Ondket 6s hogyan 6rv6nyesithetik jogaikat.

I. ALTALANOSADATOK
l. l.Az adatkezel6

Funkci6
megnevezese

Az int6zm6nv neve. cime Felel6s vezet6je El6rhetris6ge

Adatkezel6
Zalaegerszegi Szakkdpz6si
Centntm (ZSZC\

Vizlendvai
L4szl6 f6isazsat6

adatkezeles@zeeszakkepzo.hu
tel.:O 6 I 92 I 3 1 3 -5 83 I | 0 1

tagint6zmdny neve:
Zalaegerszegi SZC
Sz6chenyi Istv6n
Szakgimn6ziuma 6s
Szakkoz6piskol6ja

N6methyr6
L<ivey Zsuzsanna
rgazgal6

921510-838/115 mel l6k

Az 6rintett tanu16 szakmai gyakorlata egiitnnfrk1disi megdllapodds /vagy/
tanul6i szerz1dds alapjin szakgimndziumi kipzis /vagt/ szakkdzipiskolai kipzds
/vagt/ szakiskolai kipzes keret€ben nappali rendszerfr iskolai oktatdsban /vagt/
ncppali ohatds munkarendje szerinti feln1ttoktatasban /vagt/ esti oktatds
munkarendje szerinti feln1ttoktatdsban /vagy/ levelez1 oktatds munkarendie
szerinti feln6ttoktattisban val6snl meg gazddlkod6 szervezetnil /vagt/ a k lsd
v dl I al at i kdnz 6 he lven.

K6zhiteles
adatkezpl6:
Magyar Keres-
kedelmi 6s
Ipar-kamara
MKIK)3

Az Internet alapri Szakk6pz6si Integr6lt Informici6s Rendszer (ISZIIR) az MKIK
szakk6pz6si feladatait t6mogat6 on-line rendszer.

I Jelen t6j6koztar6 a 2018. mejus 25-en hatalyba lepett az Eur6pai Uni6 tj adatv€deini rendeleie (GDPR Ceneral Data Protection Rules;

tovdbbiakban Rendelet) elvei 6s szabSlyai alapjan k6sziilt (az Europai Parlam€nt es a Tandcs 2016/679-es rendelete)
,Jelon t{jdkoztadst kiizz6 kell rerni a ZSZC honlapj6n vagy az €rintett szernely resz6re inisbeli k6r6s€re meg kell kiildeni
I Zala MeS/€i K€r€rked€lmi 6s lparkamara; 8900 Zalaegerszeg, Petdfi u.24.:Tel.: 921550-514 zmkik@zmkik.hu ; !1ry!,2!!kjl!lL
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1.2. Az adatv6delmi tisztvisel6 kijeliil6s6ig k6rd6seit az alibbi el6rhet6s6gen felteheti:
Szem6lyesen (egyeztetett id6pontban) vary postai titon: Zalaegerszegi Szakk6pz6si Centrum, 8900
Zalaegerszeg, Kinizsi u. 74. cirnen; e-mailben: adatkezeles(dzeeszakkeozo.hu; tel.:06/92/313-58311171

1.3.A2 adatkezel6s c6lja

A kdzoktat6s, feln5ttoktatas folyamrin az abbm r6sztvev6 tanul6k, azaz az drintettek adatainak hiteles
6s kdzhiteles nyilv6ntart6sa - jelen esetben kiikin<js tekintettel a szakmai gyakorlatra vonatkoztatva.
Az adatkezel6 ZSZC 6s tagint6nrftnye szem6lyes adatot kizAr6lag meghat6rozott c6lb6l, jog gyakorlSsa
6s k<itelezetts6g teljesit6se 6rdek6ben kezel. Az adatkezel6snek minden szakasz6ban meg kell felelnie
az adatkezel,bs c6lj6nak, az ad,atok felv6tel6nek 6s kezel6s6nek tisztess6gesnek 6s tdw6nyesnek kell
lennie (t6rv6nyess6g 6s tisztess6g elve)
Az adatkezel6 ZSZC 6s tagint5zm1nye csak olyan szemdlyes adatot kezel , amely az adatkezel6s c6lj6nak
megval6sul6sdhoz elengedhetetlen, a c6l el6r6s6re alkalmas. A szem6lyes adat csak a c6l
megval6sulisiihoz sziiks6ges m6rt6kben is ideig kezelhet6.
A ZSZC 6s tagint6zm6nyei kdzfeladata az Nkt ., az Sn. szenfii kdznevelesi feladatok ell6t6sara terjed
ki. A szakmai gyakorlat teljeslt6s6hez 6s a munkavil6gban val6 min6l eredm6nyesebb elhelyezked6s
el6segit6se a c6l a szakmai gyakorlat teljesit6sdvel.
Az adatkezelo (ZSZC 6s tagint6zm6nyei) c6lja a szern6lyes adatok kezel6sdvel a jogszab6lyokban
rdgzitett kdznevel6si feladatok ell6t6sa, a szakmai ismeretek megszerz6s6hez sziikseges
jogszabrilyokban elciirt szakmai gyakorlat eredm6nyes lebonyolit6sa, melyhez a fentiekben felsorolt
jogszabSlyokban meghatlrozott szem6lyes adatokat sziiks6ges az adatkezel6nek kezelnie.

1.4.A2 adatkezel6s jogalapja: els6dlegesen jogi kiitelezetts6g, valamint meghatdroz6 jogalap a
ktizerdek, illet6leg a szerz6d6ses jogviszony (GDPR 6. cikk (1) bekezdds b) c) 6s e) pontja)a

Az adatkezel6sjogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezd6s c) 6s e) pontja al apjin az adatkezel6re vonatkoz6
jogi k6telezetts6g teljesit6se, az MKIK (az ITM) k0zirdekii feladatainak ell6t6sa 6s ugyanezen
jogalappal a ZSZC 6s tagint6zm6nye krizfeladatainak ell6t6sa.

Az adatkezel6 ZSZC 6s tagint5zm5nyei krizfeladatot l6tnak el, amely esetben az adatok nyilv6ntart6s6t
jogszab6lyok hathrozzhk meg. Az adatkezel6 ZSZC-ben 6s tagint6zm6ny6ben szem6lyes adat jogalap
n6lkiil nem kezelhet6. A szem6lyes adat els5sorban akkor kezelhet6, ha azt tiirv1ny illetve - tdrv6ny
felhatalmaz6sa alapjin, az abban meghatarozott kdrben - hell 6nkorm6nyzat rendelete k<iz6rdeken
alapul6 c6lb6l elrendeli (a tov6bbiakban: jogilag kiitelez6 adatkezel6s).

Az adatkezel6 ZSZC 6s tagintdzmdnyei a szakmai gyakorlat lebonyolit6sa sodn k<izfeladatot l6tnak el,
amely esetben az adatok nyilv6ntartAs6t sziiks6gess6 teszi a k6z6rdek. (a tov6bbiakban: kiiz6rdek
alapj{n megval6sul6 adatkezel6s).

Az adatkezel6 ZSZC 6s tagint6zmdnyei a szakmai gyakorlat lebonyolit6sa soran a feladatokat
jogszab6lyilag el6irt szerzod6sek l6trehoziisAval l6tj6k el, ez6rt a szerz6d6ses jogviszony is jogalapj6t
k5pezi a szemllyes adatok kezel6s6nek (a tov6bbiakban: szerz6d6s teljesit6s6hez ffttz6d6 adatkezel6s).

- GDPR 6. cikk (l )r, az adatkezelds olyan szerz6d6s teljesitdsdh€z sziikseg€s, amelyben az erintett az egyik fel, vagy az a szerzddes megkotdset

megel6z6en az erintett kdrdsere tdrtend lepdsek megleterchez szukseges; c/ az adatkezelds az adatkezeldre vonalkoz6 jogi kdtelezettsCg
teljesitds€hez szi.iks6ges :, e) az adatk zeles kdzerdekii vagy az adalkezeldre ruhdzott kozhatalrni jogositv6ny gyakorlesenak keretdben vdgzett
feladat vdglehajLesahoz sziiksdges ;



SZC-2021-338-U2019. ikt. szemf adatvedelmi
thj 6ko zlat,,s a szakmai gyakorlatra vonatkoz6an

Kiildnleges adat csakjogszab6ly riltal meghatiirozott esetekben 6s kiil0n6sen kdrtiltekinto adatbiztons6gi
szabrilyok alapjrin kezelhet6 az lrinten 6rdek6ben a fentiekben meghatirozott jogalappal. (Kiv6ve: az
Alaptdrv6nyben bizositott alapveto jog irv6nyesitdse, tov6bb6 a nemzetbiaons6g, a bfincselekmdnyek
megel6zdse vagy iilddz6se 6rdek6ben vagy honvddelmi 6rdekb6l tiirv6ny elrendeli, vagy tdrvdny
k6z6rdeken aiapul6 c6lb6l elrendeli a kiilcinleges vagy 'Enlkeny adarok kezel6s6t.)

Szem6lyes adatok kiv6telesen kezelhet6k az eintett hozz'jitr"J] sa vagy szer]zitiv adatok eset6n az
6rintett kifejezett h ozzdjirrul5sa eset|n.

1,5. A kiiznevel6s alapvet6 nyilv:intartisi rendszere a szakmai gyakorlat lebonyolitisa sorrins

Az Internet alapri Szakk6pz6si Integr6lt lnformSci6s Rendszer (ISZIIR) az MKIK szakk6pz6si feladatait
t6mogat6 on-line rendszer. Az ISZIIR segiti a kamar6kat a szakk6pz6si feladataik ellStis6ban, egyben a
kamarrlk 6ltal mrik6dtetett szakk6pz6si rendszerben l6trehozott 6s t6Lrolt inform6ci6k pontos €s naprak6sz
nyilvfurtart6sa is.

1.6. Adattovdbbitds, adatfeldolgozds, az adatokat meeismer6k ktire

Az Szt. alapjan egyiittmiikiid6si meg: lapodds k6thet6 a szakiskolai 6s szakkdz6piskolai k6pz6s eset6n
a kerettantervben eloirt szakmai gyakorlat idej6re a qazd6lkod6 szervezetre vaqv a kiils6 v6llalati
k6pz6helyre vonatkoz6an is. Az egyiittmfikdd6si meg6llapodast a tagintdzm6ny 6s a gazd6lkod6
szervezet k6ti a tanul6ra vonatkoz6an (a Ptk. megbizisi szerzrid6sre vonatkoz6 rendelkez6sei szerint).
Az egyiittmiikdd6si meg6llapodris megk6t6se ds m6dosit6sa a teriiletilee illet6kes sazdas6gi kamara
ellenjegyz6s6vel v6lik 6rv6nyess6.
Szakk6pzdsi dvfolyamon a tanul6 gyakorlati kepz6se a sazd6lkod6 szervezetn6l vaev a kiils6 vdllalati
kdpzrjhelvn6l - a tanul6 6s a gazd6lk od6 szervezetkiSz<itt - gyakorlati k6pz6s c6ljdb6l megkcit6tt ir6sbeli
tanul6szerz6d6s alapjan is megval6sulhat (r6szk6pz6si id6re is). A tanul6szerz6d6sekkel kapcsolatos
regiszh6ci6s 6s feliigyeleti feladatokat a kamara v6gzi. Tanul6szerz6d6s kdthet6 felnottoklat6s
keret6ben foly6 szakk6pz6sben is (nappali, esti 6s levelez6 tagozaton is).
A Szt., illetve a szakk6pz6si hozzitjintl sr6l6s a k6pz6s fejleszt6s6nek t6mogat6sar6l sz6i6 201 I . 6vi
CLV. t<irv6ny (Szht) 6s a 412002. (II.26.) OM rendelet szabLlyozza az iskolai rendszeni szakk6pzesben
r6szt vev<i tanul6k iotlz:t6sait, ezen alapon kiils6 szerve zetek szhml;rais ttirtdnik adattov6bbit6s (pl. OEP,
NAV).
Tov6bb6 a szakkdpz6sben, szakoktat6sban, igy kiil<in6sen a szakmai gyakorlat megval6sit6sa soriiLn az
ee6szs6siieyi alkalmass6ei vizse6lat 6rdek6ben az 6rintettek adatzil az adott egdszs6giigyi szolg6liat6
(elen esetben az iskolaorvos) is megismeri 6s a kiil6nris adatokat (szenzitiv adatokat) ajogszab6lyoknak
megfelel6 m6don kezeli, mivel az eg6szs6giigyi adatok a szem6lyes adatok kiildnleges kateg6ri6j6ba

tartoz6nak 6s eztrt kiilondsen v6dettnek min6siilnek. Az iskolaorvos mint speci6lis adatkezel6 a ZSZC

6s tagint6zm6nyei, illet6leg a szakmai gyakorlati helyek sz6m6ra az 6rintettr6l kiildnds adatokat nem
szolgeltat, csak az alkalmass6g t6nye vonatkozas6ban biztosit adatot, illettileg a szakmai gyakorlat sor6n

a ,,keres6k6ptelen s6g" igazol6s6ra, illetve a ,,betegszabads6g" kiad6sa-igazol6sa 6rdek6ben.

0sszegezve: a szakmai gyakorlat eredm6nyes elv6gz6se 6rdekdben vagy egyiittmiikdddsi megillapodis,
vagy tanul6szerz6d6s alapj6n az adatkezelo tovabbitja a tanul6k szem6lyes adatait a kiils6 .vdllalati
k6oz6helyre. a eazd6lkod6 szervezethez. a gazdas6ei kamara szlLra6ra. valamint a szakmai gyakorlattal

szorosan risszeftigg6 biztosit6s alapjrin a biaosit6hoz is. A szakmai gyakorlat elv6gz6se sonln a ktls6

villalati kdpz6hely a tanul6i juttattsok 6rdek6ben a sziiks6ges m6rt6kben ismeri meg a tanul6k

szem6lyes adatait. Jogi kritelezetts6g (vonatkoz6 jogszab6lyok6) alapjrin (p1. NAV, OEP), tov{bbi az
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t' Szakk6pz6siCentrum

5 az alAbbi linken megtekinthetdk az eg)4lttmiikddesi meg6llapod6s 6s a tanul6szerz6dds mintadokumentumai,arnelyek tartalmazzrk a szal(Inai

gyakorlathoz sziiks6;€s konk6t nyilvantafiard6 €rintetti szemdly€s adatokat: httpsr/lww|.tanulosz!'rzodes hu/letoltesek
;'e ,nonka torvdnyiony"verol szlt6 2012. dvi L torvdny; A munkavedelemr6l sz6l6 1993. dvi Xclll. tdrvdny;: A neveldsi-oktatAsi

intdzmdnyek mffkdddsdral es a kdmevelesi intezmdnyek nCvhasznAladr6l sz6l6 2012012. (VIII.31.) EMMI rendelet; OKJ: Orszigos K€pzesi
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6rintetti hozzfj6rulds alapjan (pl. 6rintett banksz6mlasz6ma a juttat6s utal6s6'hoz) kezeli (k6zli)
adatkezelo az adatokat.

Az adatok tov6bbit6sa jogszab6lyi meghatdrozotts6g alapjan lehets6ges, a kdznevel6si c6lok
megval6sit6sa 6rdek6ben (k6z6rdek alapjdn), szen6d6ses jogviszony szerint, illet6leg az 6rirfietl
hozzii6rul6s6val.

II. AZ ERINTETT (TANULO ES TORVENYES KEPVISEL6JE) JOGA]
ES JOGERVENYESiTESI LEHET6SEGE]

2.1. T{j6koztatdshoz val6 jog

Az 6rintettet tdmdren, kdz6rthet6en k6teles az adatkezel6 Lijdkoztatni a szem6lyes adatair6l, a kezel6s
m6dj616l.

2,2, Az grintett adatokhoz val6 hozzrlf6r6s6nek joga

Az 6rintett j ogosult arra, hogy visszajelz6st kapjon an6l, hogy adatai kezeldse folyamatban van, jogosult
az adatkezel5s c€lj6t, kaIeg6i6it, valamint azokat megismerni, akik*el kiSzlik az adataikat, az
adatkezel6s m6dj6t.

2.3. Az adatok helyesbit6s6nek joga

A pontatlan 6s hianyos adatkezel6st jogosult az 6rintett helyesbiteru.

2,4..{2 adatok tiirl6s6hez val6 jog

A kdvetkezS esetekben jogosult k6r6ssel tdrdltetni az adatait az eifiett: az adatkezells c6lja m6r nem
611 fenn; az 6rintett visszavonj a hozzdjiral{sdt az adalkezellshez 6s nincs m6s jogalap; az 1intett
tiltakozik az adatkezel{s ellen 6s nincs els6bbs6get 6lvez6 jogalap; a szemdlyes adatokat jogellenesen
kezelt1k; jogszabirly szerint az adatok tdrlendok;
Az adatok t6rl6se nem kezdemdnyezhet6, ha az adatkezel9s sztiksdges: jogszab|lyi alapon, kiiz6rdek
vagy k<izhatalmi jogosltv6ny eset6ben, n6p-eg6szs6giigyet 6rint6 esetben, archiv6l6si, tudom6nyos vagy
kutatdsi, statisztikai, stb. c6l eset6n.

2.5. Az adatkezel6s korldtoz{s{hoz val6 jog

Az 6rintett k6r6sselkorl|tozhatja az adatkezel6st az adatok pontossrlg6nak ellen6rz6si idej6re, jogellenes
adatkezel6s eset6n (p1.) az irintefi nem tdrdltetni az ad,atot, de kezel6sdt korl6tozhatja; az adatkezelS
sz6mrira sniks6gtelenek m6r az adatok, de az 6rintett csak korl6tozza a kezel6s6t esetleges jogi igdnyek
el6terjeszt6s6hez.

2.6. Adathordozrishoz val6 jog

Jeglzek (Az Orszdgos Kdpz€si Jegyzek6l €s
KoIm6nlrendelet;

az Orszigos Kdpzdsi Jegyzek mddositasdnak eljdresrendjdr6l sz6l6 150/2012. (VIL 6..)
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Az 6rintett jogosult arr4 hogy a rii v onatkoz6, |ltala az adatkezelo szhm6ra megadott szemilyes adatokat
tagolt, sz6les kdrben haszn6lt form6tumban megkapja 6s az adatait ery m6sik adatkezeloh6z tovibbitsa.

2.7. Tiltakozris joga

Az 6rintett jogosult, hogy saj6t helyzet6vel kapcsolatos indokolt okb6l brlrmikor tiltakozzon szem6lyes
adatainak kezel6se ellen. Tiltakozris eset6n Lz adatkezelo a szem6lyes adatokat nem kezelheti tovribb,
kiv6ve, ha azt olyan k6nyszerit6 jogos okok indokoljik, amelyek elsobbs6get 6lveznek az frintell
6rdekeivel, jogaival, szabads6g6val szemben.

2.8. Visszavonis joga

Az,6intett hozzhj6,rul6sa visszavondsri'ra briLrmikor jogosult.

2.9. Panasz benyfjtrlsfnak joga

Az 6rintett panasszal a Nemzeti Adatv6delmi 6s Inform6ci6szabads6g Hat6s6gnil 6lhet.
A hat6s6g el6rhet<is6ge: 1125 Budapest, Sziligyi E. fasor 22lc (levelez6si cim: 1530 Budapest, Pf.: 5.)
Telefon:06/1/391-1400; e-mail: ueyfelszolsalat(@naih.hu ; honlap: www.naih.hu

2.10. Bir6sighoz fordulis joga

Az 6rintett jogai megs6rt6se eset6n bir6s6ghoz fordulhat. A bir6s6g soron kiviil jrin el.

III. ZARO ECYEB UTMUTATAS

Az e t jlkoztatoban fel nem sorolt adatkezel6sek6l az adat felvdtelekor adunk tAj6koztat6st
szem6lyesen. K6rdissel az 1.2. pontban meghatfrozott elirhet6s6gen forduljon hozzhnk. A tanul6ink
szem6lyes adatait a jogszabflyok szerint tartjuk nyilvin, az adatokat megismerti kdzalkalmazottaink a
kdzalkalmazottak jog6ll6sri'r6l sz6l6 1992. 6vi XXXIII. tv. alapjrin titoktart6sra k6telesek 6s a Szewezeti
ds Miikdd6si Szabiiyzatban 6s minden vonatkoz6 szab lyzatban meghatrirozottak szerint kdtelesek
eli6rni.

Zalaegerszeg, 20 1 9. jf nius 24.

izlendvai L6szl6
f6igazgat6




