
Kapcsolattartási adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési 
tájékoztató 

A Szignum Kéttannyelvű Egyházi Általános Iskola (székhely: 6900 Makó, Szent István tér 
14-16., „Szignum Iskola”) az Európai Unió és a Tanács 2016/679. számú rendelete („Rendelet”) 
13. cikkének való megfelelés érdekében a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések 
szerint kezeli a kapcsolattartási adatokat: 

A Szignum Iskola a kapcsolattartó adatait kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljából kezeli. 

Az adatkezelés jogalapja a szerződés fennállása alatt a Szignum Iskola jogos érdeke (Rendelet 6. 
cikk (1) bekezdés f) pont). A Szignum Iskola jogos érdeke, hogy a szerződés megkötése érdekében 
egyeztetéseket folytasson a jövőbeli szerződéses partner részéről a kapcsolattartásra jogosulttal és a 
szerződés teljesítése érdekében egyeztessen a szerződéses partnerével.  

A szerződésben rögzített kapcsolattartási adatok esetén az adatkezelés jogalapja a szerződés 
megszűnését követően a Szignum Iskola jogi kötelezettségének teljesítése (Rendelet 6. cikk (1) 
bekezdés c) pont). 

A Szignum Iskola a kapcsolattartáshoz szükséges következő adatokat rögzíti: név, telefonszám, e-
mail cím.  

A kapcsolattartási adatokhoz a Boldogasszony Iskolanővérek (1092 Budapest, Knézich u. 5-7.) 
férhetnek hozzá. 

Amennyiben a Szignum Iskola a kapcsolattartási adataihoz nem közvetlenül Öntől jutott hozzá, 
akkor a kapcsolattartási adatait a Szignum Iskola szerződő partnerének képviselője vagy a szerződő 
partnere képviseletében eljáró további kapcsolattartó adta át a Szignum Iskola részére. 

A Szignum Iskola a kapcsolattartási adatait 8 évig kezeli. 

A Szignum Iskola a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított 
adatkezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt e-mailben megküldi az Ön részére. 

Ön jogosult a személyes adataihoz hozzáférést kérni, a személyes adatai helyesbítését, törlését vagy 
kezelésének korlátozását kérni, illetve tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen.  

A Szignum Iskola adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki. A Szignum Iskola adatvédelmi tisztviselője 
dr. Sipos Adrienn, elérhetősége: adatvedelem@szignum.hu. 

Az egyes jogok gyakorlásával, valamint a személyes adataira vonatkozó joga megsértése esetén a 
Szignum Iskolához az adatvedelem@szignum.hu e-mail címen fordulhat.  

Személyes adataira vonatkozó jogának megsértése esetén panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnál (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).  

Hatályos 2021. március 1. napjától 

 


