Adatvédelmi Tájékoztató és Nyilatkozat
Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma
Tisztelt Szülők! Gondviselők!
Iskolánk a személyes adatok védelmére hivatott jogszabályok betartására törekszik, ennek
érdekében igyekszünk módosítani, pontosítani szabályzatainkat, eljárásrendünket. Néhány
fontos információ a szülők, gondviselők és természetesen a tanulók számára.
✓ Iskolánk csak a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő adatokat kéri be a tanulóktól,
illetve a szülőktől. Ezekhez az adatokhoz csak az arra illetékes munkatársak férhetnek
hozzá, ők titoktartási kötelezettséget vállalnak.
✓ Az adatokat, információkat igyekszünk biztonságosan tárolni, különös figyelemmel
vagyunk az elektronikus adattárolás vírus és tűzfal védelmére. Az adatokról arra nem
jogosult személy csak az érintett személy/ek egyértelmű írásbeli beleegyezésével kaphat
információt.
✓ A fölöslegessé vált papíralapú adathordozókat a jogszabályokban előírt módon selejtezzük,
megsemmisítjük, az elektronikusan tárolt adatokat és információkat is töröljük.
✓ Intézményeinkben (Gimnázium, Diákotthon) kamerarendszer működik. Ennek célja a
vagyonvédelem, illetve baleset- és katasztrófavédelem. A rendszert tilos a tanulók,
alkalmazottak vagy látogatók „megfigyelésére”, életvitelük követésére használni. A
rögzített felvételek megtekintése csak az intézmény vezetője vagy megbízottja
engedélyével, konkrét fegyelmi vagy lopási ügy, illetve baleset kapcsán lehetséges. A
felvételek az előírt határidő után automatikusan törlődnek.
✓ A jogszabályi kötelezettségeken túl csak olyan külső felméréseket, adatgyűjtést
engedélyezünk, melynek során a nyilatkozó személy (tanuló) nem beazonosítható. Csak az
iskola vezetése által megismert és jóváhagyott kérdőív, adatgyűjtő lap juthat el a
tanulókhoz. A szülőket minden esetben tájékoztatni kell az adatgyűjtés céljáról.
módszereiről. A szülő írásbeli nyilatkozata alapján mentesíteni kell a tanulót a részvételtől.
✓ Az iskolai rendezvényeken (ünnepség, kirándulás, pályázati programok, sportesemény,
koszorúzás…) készített csoport és egyéni fényképeket az iskola jogosult a honlapján,
illetve a közösségi oldalakon megjelentetni. A tanulókról készült egyéni vagy szűkebb
körű, az iskolai élethez nem szorosan kapcsolódó fényképek csak az érintett írásbeli
nyilatkozata alapján tehetők közzé.
✓ Az iskolai vagy fenntartói pályázatok általában belépési nyilatkozatot kérnek a
résztvevőktől, illetve gyakran teszik kötelezővé az események fényképes dokumentálását.
Ilyen esetben az adott pályázat előírásai szerint járunk el.
Ivánné Nagy Erzsébet Bernadett
igazgató
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Debrecen, 2020. 09. 05.

Nyilatkozat
Alulírottak, ……………………………………….. (név) , …….. osztályos tanuló szülei
az iskolának a személyes adatok védelmével kapcsolatos alapelveiről és intézkedéseiről
szóló rövid tájékoztatóját megkaptuk. Az abban foglaltakat tudomásul vettük, az
alapelvekkel egyetértünk, a ránk háruló feladatokat vállaljuk.
Debrecen, 2020. szeptember ……
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