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Adatkezelési tájékoztató 

A Széchenyi István Római Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium az alábbi adatkezelési 

tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli a munkavállalók, megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak 

személyes adatait: 

 Személyes adatok kezelése a jogszabályi rendelkezéseknek történő 

megfelelés érdekében 

a. Az Egyházi jogi személy az Ön bejelentése, foglalkoztatása érdekében kezeli a 
bejelentéshez, foglalkoztatással kapcsolatos bevallás elkészítéséhez, benyújtásához 
szükséges, jogszabályban rögzített személyes adatait.  

b. Az adatkezelés jogalapja az Egyházi jogi személy jogi kötelezettségének teljesítése. 
c. Az Egyházi jogi személy az Ön személyes adatait a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a 

Magyar Államkincstár részére átadja. 
d. Az adatkezelés időtartama az Ön várható nyugdíjazásának időpontjáig tart. 

 Kapcsolattartással kapcsolatos adatkezelés 

a. Az Egyházi jogi személy a kapcsolattartási adatait az Önnel való kapcsolattartás 
céljából kezeli.  

b. Az adatkezelés jogalapja az Egyházi jogi személy jogos érdeke. Az Egyházi jogi 
személy rendkívüli, halasztást nem tűrő esetben fel tudja venni a kapcsolatot Önnel 
munkaidején kívüli időpontban is. 

c. Az Egyházi jogi személy a kapcsolattartási adatait nem adja át más személy részére. 
d. Az Egyházi jogi személy a kapcsolattartási adatait a munkaviszonyának megszűnését 

követő elszámolást követő 5 munkanapig kezeli. 

Munkavállalók jelenlétével kapcsolatos adatkezelés 

a. Az Egyházi jogi személy a munkavállalóknak a jelenléti íven szereplő személyes 
adatait a munkavállalók jelenlétére vonatkozó adatok rögzítése céljából kezeli. 

b. Az adatkezelés jogalapja az Egyházi jogi személy jogi kötelezettségének teljesítése. 
c. Az Egyházi jogi személy a munkavállalóknak a jelenléti íven szereplő személyes 

adatait Az Egyházi jogi személy részére bérszámfejtési tevékenységet ellátó 
szolgáltató részére átadja. 

Munkavállalók távollétével kapcsolatos személyes adatok 

a. Az Egyházi jogi személy a munkavállalók személyes adatait a fizetett és fizetés 
nélküli szabadságolására vonatkozó adatok rögzítése céljából kezeli. 

b. Az adatkezelés jogalapja az Egyházi jogi személy jogi kötelezettségének teljesítése. 
c. Az Egyházi jogi személy a munkavállalóknak a távolléttel kapcsolatos 

dokumentumokban szereplő személyes adatait Az Egyházi jogi személy részére 
bérszámfejtési tevékenységet ellátó szolgáltató részére átadja. 

Tűz-, munka- és balesetvédelmi oktatással kapcsolatos adatkezelés 

a. Az Egyházi jogi személy a személyes adatait a tűz-, munka- és balesetvédelmi 
oktatás megtartásának és azon való részvétel igazolása céljából kezeli. 

b. Az adatkezelés jogalapja az Egyházi jogi személy jogi kötelezettségének teljesítése. 
c. Az Egyházi jogi személy a személyes adatait harmadik személy részére nem adja át.  
d. Az Egyházi jogi személy a személyes adatokat az oktatás megtartásától számított 5 

év elteltéig kezeli. 

Bankszámlaadatok 

a. Az Egyházi jogi személy a munkavállalók, megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak 
bankszámlaadatait a munkabér teljesítése céljából kezeli. 
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b. Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése. 
c. Az Egyházi jogi személy a munkavállalók, megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak 

személyes adatait harmadik személy részére nem adja át.  
d. Az Egyházi jogi személy a bankszámlaadatait a munkaviszonyának, megbízási 

jogviszonyának megszűnését követő elszámolást követő 5 napig kezeli. 

Béren kívüli juttatások juttatásával kapcsolatban kezelt személyes adatok 

a. Az Egyházi jogi személy a béren kívüli juttatások juttatása céljából kezeli az Ön 
személyes adatait.  

b. Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése. 
c. Egyházi jogi személy a személyes adatait a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére 

átadja. 
d. Az Egyházi jogi személy a személyes adatait az Ön munkaviszonya megszűnésétől 

számított 8 évig kezeli a számviteli ellenőrizhetősége miatt. 

A munkavállalók, megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak részére 

átadott eszközök nyilvántartásában kezelt adatok 

a. Az Egyházi jogi személy munkavállalók, megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak 
részére átadott eszközök nyilvántartásában szereplő munkavállalói személyes 
adatokat nyilvántartja annak érdekében, hogy visszakereshető legyen, hogy az 
Egyházi jogi személy mely eszközét mely munkavállalója, megbízási jogviszonyban 
foglalkoztatott személy részére adta át. 

b. Az adatkezelés jogalapja az Egyházi jogi személy jogos érdeke. Az Egyházi jogi 
személy jogos érdeke, hogy vissza tudja keresni, hogy mely informatikai eszközt 
melyik munkavállalója, megbízási jogviszonyban foglalkoztatott személy részére 
adott át. 

c. Az Egyházi jogi személy az átadott eszközök nyilvántartásában szereplő személyes 
adatait nem adja át harmadik személyek részére. 

d. Az Egyházi jogi személy az átadott eszközök nyilvántartásában szereplő személyes 
adatait a munkavállaló, megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak Egyházi jogi 
személlyel fennálló jogviszonyának megszűnését követő 8 évig kezeli. 

Foglalkoztatás egészségügyi-alkalmassági vizsgálatokhoz kapcsolódó 

személyes adatok kezelése 

a. Az Egyházi jogi személy a foglalkoztatás egészségügyi-alkalmassági vizsgálatokhoz 
fűződő személyes adatait a foglalkoztatott alkalmasságának felmérése céljából 
kezeli.  

b. Az adatkezelés jogalapja az Egyházi jogi személy jogi kötelezettségének teljesítése. 
c. Az Egyházi jogi személy az Ön foglalkoztatás egészségügyi-alkalmassági 

vizsgálatokhoz fűződő személyes adatait harmadik személy részére nem adja át. 
d. Az Egyházi jogi személy a foglalkoztatás egészségügyi alkalmassági vizsgálatokhoz 

kapcsolódó személyes adatait az Ön munkaviszonya, megbízási jogviszonya 
megszűnésétől számított 3 évig (azaz a munkajogi igényeknek a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 286. § (1) bekezdése szerinti elévülésig) 
kezeli.  

Üzemi balesetekkel kapcsolatban kezelt adatok 

a. Az Egyházi jogi személy az Ön üzemi balesetekkel, foglalkozási megbetegedésekkel 
kapcsolatban kezelt személyes adatait a munkavállalókat ért üzemi (munka- és úti-) 
baleset dokumentálása céljából kezeli. 

b. Az adatkezelés jogalapja az Egyházi jogi személy jogi kötelezettségének teljesítése. 
c. Az Egyházi jogi személy az üzemi balesetekkel kapcsolatban kezelt személyes adatait 

az illetékes kormányhivatal (mint munkavédelmi hatóság) részére adja át. 
d. Az Egyházi jogi személy az üzemi balesetekkel, foglalkozási megbetegedésekkel 

kapcsolatban kezelt személyes adatait az Ön várható nyugdíjazásának időpontjáig 
kezeli.  
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Üzemi balesetek nyilvántartásba vételével kapcsolatban kezelt adatok 

a. Az Egyházi jogi személy az Ön üzemi balesetek nyilvántartásba vételével 
kapcsolatban kezelt személyes adatait a foglalkoztatottakat ért üzemi (munka- és 
úti) baleset nyilvántartása céljából kezeli. 

b. Az adatkezelés jogalapja az Egyházi jogi személy jogi kötelezettségének teljesítése. 
c. Az Egyházi jogi személy az Ön üzemi balesetek nyilvántartásba vételével 

kapcsolatban kezelt személyes adatait harmadik személy részére nem adja át. 
d. Az Egyházi jogi személy az Ön üzemi balesetek nyilvántartásba vételével 

kapcsolatban kezelt személyes adatait az Ön várható nyugdíjazásának időpontjáig 
kezeli.  

Kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatos személyes adatok kezelése 

a. Az Egyházi jogi személy a kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatban kezelt 
személyes adatait Az Egyházi jogi személy vagyonának védelme, jogellenes 
cselekmények megelőzése és felderítése, illetve fizetési titok védelme céljából kezeli. 

b. Az adatkezelés jogalapja az Egyházi jogi személy jogos érdeke. Az Egyházi jogi 
személy jogos érdeke, hogy vagyonának, valamint a hivatalos dokumentumokban 
szereplő személyes adatoknak a védelmét olyan módon biztosítani tudja, hogy a 
felszerelt kamerák elriasztó erejét kihasználja, megtörtént esemény esetén pedig 
biztosítani tudja, hogy a jogellenes cselekmény, illetve az elkövetőt azonosítani 
tudja.  

c. Az Egyházi jogi személy a kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatban kezelt 
személyes adatait harmadik személy részére nem adja át. 

d. Az Egyházi jogi személy a kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatban kezelt 
személyes adatait a felvétel rögzítésétől számított 30 napig kezeli. 

 

 

A személyes adatai kezelésével kapcsolatban az Egyházi jogi személynél az alábbi érintetti jogokat 

gyakorolhatja: 

1. Hozzáféréshez való jog 

Az Egyházi jogi személy a fennálló munkaviszonyára tekintettel kezeli a személyes adatait. 
Tájékoztatást kérhet az Egyházi jogi személytől a személyes adatai kezelése tekintetében.  
Az Egyházi jogi személy – kérése esetén – a következő információt bocsátja az Ön 
rendelkezésére a személyes adatai kezelése tekintetében: 

a. az adatkezelés céljai;  
b. az érintett személyes adatok kategóriái;  
c.     a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei;  
d. a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam 

meghatározásának szempontjai;  
e. az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához 

való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga;  
f.     a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;  
g. a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem 

közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve  
h. az automatizált döntéshozatal ténye, amennyiben automatizált döntéshozatal 

körében kerül sor a személyes adatai kezelésére (legalább az alkalmazott logikára és 
arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen 
jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár).  

Az Egyházi jogi személy a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja, 
amennyiben erre irányuló kérést nyújt be.  

2. Helyesbítéshez való jog 

Ön jogosult az Egyházi jogi személytől kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse 
az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.  
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Az Ön helyesbítésre vonatkozó joga nem terjed ki arra, hogy az Egyházi jogi személy a 
kamerafelvétel által rögzített adatokat módosítsa, azonban kiterjed arra, hogy az Egyházi jogi 
személy a kamerafelvétel visszanézésére vagy a kamerafelvétel kiadására vonatkozó 
jegyzőkönyvet helyesbítse, amennyiben az pontatlan vagy hiányos személyes adatokat 
tartalmaz.  
Az Ön helyesbítésre vonatkozó joga nem terjed ki arra, hogy az Egyházi jogi személy a 
beléptetőrendszer által rögzített adatokat módosítsa. 

3. Törléshez való jog 

Kérése esetén az Egyházi jogi személy indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes 
adatait, kivéve, ha az adatkezelés a 

a. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása 
céljából, 

b. a személyes adatok kezelését előíró, az Egyházi jogi személyre alkalmazandó jogi 
kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Egyházi jogi személyre 
ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából,  

c. a népegészségügy területét érintő közérdek alapján,  
d. közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy 

statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné 
tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg  

e. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. 
 
Egyéb esetekben az Egyházi jogi személy indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes 
adatait, ha  

a. Az Egyházi jogi személynek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, 
amely célból gyűjtötte vagy kezelte,  

b. Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs 
elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,  

c. Az Egyházi jogi személy a személyes adatait jogellenesen kezelte,  
d. Az Egyházi jogi személy jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes 

adatokat törölni. 
Ha az Egyházi jogi személy nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, 
akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot 
kezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a 
személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

4. Adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Egyházi jogi személy korlátozza az adatkezelést, amennyiben  
a. Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,  
b. az adatkezelés jogellenes és Ön a személyes adatok törlését ellenzi,  
c. Az Egyházi jogi személynek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs 

szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli, vagy  

d. Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból. 
Az adatkezelés korlátozása esetén az Egyházi jogi személy a személyes adatok tárolása 
kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez 
vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve 
valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti. 
Az Egyházi jogi személy az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást 
megelőzően.  

5. Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen 

Tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból, ha a 

személyes adatok kezelése az Egyházi jogi személy vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek 

érvényesítéséhez szükséges. 
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6. Adathordozhatósághoz való jog 

Kérheti, hogy az Egyházi jogi személy a szerződés teljesítésén alapuló, illetve hozzájáruláson 

alapuló adatkezelési tevékenységek tekintetében az automatizált módon (nem papíralapon) 

kezelt személyes adatait az Ön vagy Ön által megjelölt más Adatkezelő részére átadja. 

 

Személyes adatai kezelése során történő jogsértés esetén 

 felveheti a kapcsolatot az Egyházi jogi személlyel a gazdasagi@szechenyi60.hu e-mail címen 

vagy a 37/541-477 telefonszámon; 

 panaszt nyújthat be a hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 

levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonszám: +36 

(1) 391-1400); vagy 

 bírósághoz fordulhat. 

 

Hatvan, 2018. május 25. 

_______________________ 
Fehér Józsefné 

igazgató 
 

  

mailto:gazdasagi@szechenyi60.hu
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Nyilatkozat 

 

Az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszem és hozzájárulok, 

hogy az Egyházi Jogi személy személyes adataimat az adatkezelési tájékoztatóban 

foglaltak szerint kezelje. 

 

Hatvan, 2018. május 25. 

 

     
_______________________ 

munkavállaló 
 
 

 


