Kedves Tanuló!
A digitális oktatást jelenleg nem szabályozza jogszabály, ezért az iskolának a digitális oktatás során
kezelt adataidra vonatkozóan tájékoztatást kell nyújtania.
Az iskola az Európai Unió és a Tanács 2016/679. számú rendelete („Rendelet”) 13. cikkének való
megfelelés érdekében az alábbiakban tájékoztat téged a digitális oktatás során kezelt személyes
adataiddal kapcsolatosan:
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A személyes adatok kezelője, adatvédelmi tisztviselő
A személyes adataid a Szignum Kéttannyelvű Egyházi Általános Iskola (székhely: 6900
Makó, Szent István tér 14-16.; OM azonosító: 029757; „Szignum Iskola”) kezeli.
A Szignum Iskola adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki. A Szignum Iskola adatvédelmi tisztviselője a
Sipos Adrienn Ügyvédi Iroda, akihez bármilyen adatvédelemmel kapcsolatos kérdéssel az
adatvedelem@szignum.hu e-mail címen fordulhatsz.
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Az adatkezelés, annak célja és jogalapja
Az új koronavírus (COVID-19) következtében kialakult helyzetre tekintettel az oktatás nem
tartható meg az iskolában, hanem azt digitális úton kell megszervezni.
2.1.

A Szignum Iskolának a G Suite for Education rendszerhez való hozzáférés biztosítása
céljából kezelni kell a személyes adataid.
Az adatkezelés célja a Szignum Iskola köznevelési feladatának ellátásának lehetővé tétele.
Az adatkezelés jogalapja a tanulói jogviszony fennállása alatti szerződés teljesítése
(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

2.2.

A Szignum Iskolának a személyes adataid kezelnie kell ahhoz, hogy a digitális oktatást meg
tudja tartani és a teljesítményed értékelni tudja.
Az adatkezelés célja a Szignum Iskola köznevelési feladatának ellátása. Az adatkezelés
jogalapja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglalt kötelezettség
(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont).

2.3.

A Szignum Iskola a kontaktórákról felvételt készít, hogy azok a tanulók is részt tudjanak
venni az oktatásban, akik a kontaktórán nem tudtak részt venni.
Az adatkezelés célja a Szignum Iskola köznevelési feladatának ellátása és a digitális
oktatásban való részvétel biztosítása valamennyi tanuló részére. Az adatkezelés jogalapja a
tanulói jogviszony fennállása alatti szerződés teljesítése (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b)
pont).
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A személyes adatok címzettjei
A digitális oktatás során a személyes adataid az iskolán kívül megismerheti a G Suite for
Education rendszerét biztosító Google Ireland Limited (Google Building Gordon House, Barrow
St, Dublin 4, Írország).
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A személyes adatok tárolásának időtartama
A Szignum Iskola a személyes adatai a következő időtartamban kezeli:
•

a G Suite for Education rendszerhez való hozzáférési adataid a Szignum Iskola a tanulói
jogviszonyod fennállása tanévének végéig kezeli,

•

a Szignum Iskola írásbeli dolgozat, témazáró esetén a személyes adataid egy évig kezeli,

•

szóbeli felelés vagy gyakorlati feladat esetén a személyes adataid a Szignum Iskola a
teljesítményed értékelésének napjáig kezeli,
1

•
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a kontaktórán készült felvételt a Szignum Iskola az óra megtartását követő hét végéig
kezeli.

A személyes adataid kezelésével kapcsolatos jogaid
A személyes adataikkal kapcsolatos kérdéseddel és kéréseddel a Szignum Iskola adatvédelmi
tisztviselőjéhez fordulhatsz az adatvedelem@szignum.hu e-mail címen.
Kérheted, hogy a Szignum Iskola
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•

tájékoztasson, hogy mely személyes adataid kezeli és kérheted a személyes adataid
másolatát,

•

helyesbítse a pontatlan személyes adataid vagy egészítse ki a hiányos személyes adataid,

•

törölje a személyes adataid,

•

korlátozza személyes adataid kezelését (tárolja a személyes adataid az adatokkal
kapcsolatos kérésed teljesítése időtartamára).

Jogsértés esetén tehető lépések
Ha úgy gondolod, hogy a Szignum Iskola megsértette a jogaid a személyes adatok kezelése során,
akkor fordulj a Szignum Iskola adatvédelmi tisztviselőjéhez az adatvedelem@szignum.hu e-mail
címen vagy panaszt nyújthatsz be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.; e-mail cím:
ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 (1) 391-1400); fax: +36 (1) 391-1410).
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Személyes adatok szolgáltatása
A digitális oktatással kapcsolatos személyes adatok szolgáltatása szerződés teljesítésén (Rendelet
6. cikk (1) bekezdés b) pont), a Szignum Iskola köznevelési feladata ellátásához szükséges
személyes adatok szolgáltatása pedig jogi kötelezettség teljesítésén (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés
c) pont) alapul.
Ha a személyes adataid nem adod meg a Szignum Iskola részére, akkor a digitális oktatásban nem
tudsz részt venni.
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Automatizált döntéshozatal
A Szignum Iskola nem hoz automatizált módon döntést a megadott személyes adatok alapján.

Hatályos 2021. március 1. napjától
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