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Tájékoztató a tantermen kívüli digitális munkarend során kezelt személyes adatok kezeléséről 
Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók! 

 
2020. március 16. napjától kezdődően a Kormány 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozatával (a 
továbbiakban: Kormányhatározat) valamennyi köznevelési- és szakképző intézmény vonatkozásában 
az oktatásban tantermen kívüli, digitális munkarendet vezetett be. Az Oktatási Hivatal az oktatás 
megszervezésére a koronavírus-járványban bevezetett, tantermen kívüli, digitális munkarendre 
vonatkozó módszertani ajánlást adott ki. 

A koronavírus járvány idejére – határozatlan időtartamra – érvényre lépett digitális munkarend során 
a pedagógusok, oktatók és tanulók  elektronikus kapcsolattartás útján tudnak eleget tenni az oktatási 
feladataiknak: tananyagok kiadásának, az oktatásban való részvétel igazolásának, a számonkérésnek, 
a tanulók teljesítmény-értékelésének. Az intézmény határozhatja meg, hogy milyen eszközöket 
használ a távoktatás során, a gyermekek jogai különös védelmének szem előtt tartásával. Az oktatás, 
számonkérés megvalósításának eszközeként a fénykép és videófelvétel megküldésével képmás-és 
hangfelvétel útján történő feladatmegoldásra is van lehetőség. 

Ezen adatok kezelője az iskola, az adatfeldolgozó a pedagógus, az oktató. Az adatkezelés jogalapja az 
Infotv. 5. § (3) bekezdése szerint kötelező adatkezelésnek minősülő, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) 
pontja szerinti közfeladat ellátása. Az adatkezelés időtartama a Kormányhatározatban előírt digitális 
munkarend fennállásáig tart és a személyes adatok kezelése és megőrzése kizárólag a szükséges 
időtartamra és célra korlátozódik. A személyes adatokhoz kizárólag az Iskola, mint adatkezelő és a 
digitális oktatásban részvevő munkatársai, adatfeldolgozói jogosultak hozzáférni. 
Az élő vagy rögzített kép-, illetve hangfelvétel készítése és továbbítása a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló európai parlament és a tanács 
2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) alapján a fent nevezett adatok személyes adatnak 
minősülnek. 
A GDPR 5. cikke tartalmazza azon fő alapelveket, amelyeket a személyes adatok kezelése során az 
adatkezelés jogalapjától függetlenül figyelembe kell venni, és amelyeket folyamatosan érvényesítünk 
az adatkezelés során. 

- Megfelelés igazolása: az adatkezelés jogszerűségét az intézménynek utólag is bizonyítani 
szükséges. 

- Adattakarékosság: csak a cél eléréséhez elengedhetetlenül szükséges és arányos adatok 
gyűjtését és tárolását végzi az intézmény. 

- Korlátozott tárolhatóság: se a tanulók, se a szülők által küldött felvételeket nem tárolja 
az intézmény korlátlan ideig, alkalmazott gyakorlat az értékelés utáni vissza nem állítható 
törlés.  

- Bizalmasság és integritás: az intézmény biztosítja, hogy jogosulatlan harmadik személy a 
tárolt felvételekhez ne férhessen hozzá.  

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel az intézményvezetőhöz vagy az adatvédelmi 
tisztviselőhöz fordulhat, illetve panaszát közvetlenül a NAIH-nak is benyújthatja. 
Szeretnénk felhívni szíves figyelmét, hogy az iskola pedagógusai által a digitális munkarend során 
készített hang-, képfelvétel és egyéb anyagok harmadik fél részére történő továbbítása, nyilvános 
vagy közösségi felületeken történő megosztása előzetes hozzájárulás nélkül nem megengedett, az 
ilyen cselekmények jogi következményeket vonhatnak maguk után. 
Kérjük, egymás személyes adatait és személyhez fűződő jogait is tartsák tiszteletben. 
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