
Adatvédelmi Tájékoztató és Nyilatkozat 

 

Tisztelt Szülők! Gondviselők! 

 

Iskolánk a személyes adatok védelmére hivatott, jogszabályokat teljes mértékben betartja, ennek 

érdekében módosítottuk, pontosítottuk az erre vonatkozó szabályzatainkat és eljárásrendünket. Az 

alábbiakban a szabályzatból kiemeltünk néhány fontosabb információt a szülők, gondviselők és 

természetesen a tanulók számára. (Az adatvédelmi szabályzatunk teljes szövegét a drkg.hu címen érhetik 

el és tekinthetik meg.) 

✓ Iskolánk csak a vonatkozó jogszabályokban megjelölt adatokat kéri be és kezeli. Ezekhez az 

adatokhoz kizárólag az arra illetékes és felhatalmazott munkatársak férhetnek hozzá, ők titoktartási 

nyilatkozatra kötelesek.  

✓ Az adatokat biztonságosan tároljuk és kezeljük, külön figyelmet fordítva az elektronikus adatok 

tárolására és védelmére. A fölöslegessé vált papíralapú adathordozókat mindig a jogszabályokban 

előírt módon selejtezzük, és semmisítjük meg, a feleslegessé vált elektronikusan tárolt adatokat és 

információkat töröljük. 

✓ Intézményeinkben (Gimnázium, Diákotthon) kamerarendszer működik. Ennek célja a 

balesetmegelőzés a vagyonvédelem és katasztrófavédelem. A rögzített felvételek megtekintésére - 

kizárólag az intézmény vezetőjének vagy megbízottjának az engedélyével -, konkrét fegyelmi vagy 

szabálysértési ügy, illetve bűncselekmény elkövetése esetén, illetve baleset körülményeinek 

feltárása során van lehetőség. A felvételek az előírt határidő után automatikusan törlődnek.  

✓ A jogszabályi kötelezettségeken túli felméréseket, adatgyűjtést csak olyan esetekben 

engedélyezünk, amikor abban a nyilatkozó személy (tanuló) nem beazonosítható. 

Intézményünkben kizárólag az iskola vezetése által előzetesen megismert és jóváhagyott kérdőív, 

adatgyűjtő lap juthat el a tanulókhoz. A szülőket ilyen esetekben előzetesen tájékoztatjuk az 

adatgyűjtés céljáról, annak módszereiről. A szülő írásbeli nyilatkozata alapján ezekben az 

esetekben is lehetőség van arra, hogy a tanuló ilyen adatgyűjtésből kimaradjon  

✓ Az iskolai rendezvényeken készített fényképeket az iskola jogosult a honlapján, illetve a közösségi 

oldalakon megjelentetni.  A tanulókról készült egyéb, az iskolai élethez szorosan nem kapcsolódó 

fényképek csak az érintettek előzetes beleegyező írásbeli nyilatkozata alapján tehetők közzé.  

✓ Az iskolai vagy fenntartói pályázatok sok esetben belépési nyilatkozatot, és így adatokat is kérnek 

a résztvevőktől, illetve gyakran teszik kötelezővé az események fényképes dokumentálását. Ilyen 

esetben az adott pályázat előírásai szerint járunk el, amennyiben azok megfelelnek a jogszabályi 

előírásoknak. 

 

Debrecen, 2021.06.23.     Ivánné Nagy Erzsébet Bernadett 

              igazgató 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Nyilatkozat 

 

Alulírott,………………………………………. (szülő neve) mint ………….……………. 

(gyermek név) ,  ……..  osztályos tanuló szülei az iskolának a személyes adatok védelmével 

kapcsolatos alapelveiről és intézkedéseiről szóló rövid tájékoztatóját megkaptuk, a drkg.hu címen 

közzétett részletes szabályokat megismertük, az abban foglaltakat tudomásul vettük, azokkal 

egyetértünk, a ránk háruló feladatokat vállaljuk. 

 

 

Debrecen, 2021.06.23.  -----------------------------    ----------------------------  

          szülők aláírása 

 


