Tájékoztatás a középfokú felvételi eljárás során tárolt
személyes adatok kezeléséről
A középfokú intézmények felvételi információs rendszerében (a továbbiakban: KIFIR rendszer) tárolt
személyes adatok kezelésére
- az általános adatvédelmi rendeletben (Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU)
2016/679 Rendelete 14. cikk, a továbbiakban: GDPR)
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben
(a továbbiakban: Infotv.),
- az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Onytv.), valamint
- a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben (a továbbiakban: EMMI rendeletben)
meghatározott rendelkezések alapján kerül sor.
Az adatkezelés célja: a középfokú felvételi eljárás megszervezése és törvényes lefolytatása.
Az adatkezelés jogalapja: az Onytv. 4. § (1) bekezdésének a) pontja, valamint, (2) bekezdésének c) pontja,
valamint 1. számú mellékletének III. alcíme.
Az adatkezelésre jogosult személye: az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) az Oktatási Hivatalról
szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése alapján.
A köznevelés információs rendszere személyes adatokat kezelő alrendszerben érintettek és a kezelt
adatok köre: az Onytv. 1. számú mellékletének III. alcíme alapján.
-

a tanuló általános iskolájának OM azonosítója, neve, székhelyének címe;
a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény (feladatellátási hely) neve, címe;
a tanuló oktatási azonosító száma;
a tanuló, törvényes képviselő telefonszáma;
az értesítési címzett neve, értesítési címe, értesítési e-mail-címe, értesítési telefonszáma,
a tanuló sajátos nevelési igényére, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségére vonatkozó adat;
a tanuló évfolyama;
a tanuló jelentkezései,
a tanuló tanulmányi eredményei a jelentkezés típusától függően (1-8. évfolyam);
a központi írásbeli vizsga típusa, tárgya, eredménye;
a központi írásbeli vizsgával kapcsolatban fellebbezést benyújtó neve;
a középfokú felvételi eljárásban részt vevő nevelési-oktatási intézményének neve, székhelyének és
feladatellátási helyének címe, OM azonosítója, képviselőjének (vezetőjének) neve, e-mail-címe,
faxszáma és az intézmény e-mail címe, ügyintézőjének neve, elérhetősége.

Az oktatási személyi nyilvántartásban kezelt adatok köre: az Onytv. 2. §, valamint 3/C. § alapján:
-

családi név és utónév,
születési családi név és utónév,
anyja születési családi és utóneve,
születési hely,
születési idő,
állampolgárság(ok),
nem,
lakóhely címe

Az oktatási személyi nyilvántartás adatkezelési tájékoztatója elérhető az alábbi linken:
https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/ONY_adatkezelesi_tajekoztato
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Az adatok forrása: A jelentkező személyes, értesítési, jelentkezési és tanulmányi adatait a jelentkező
általános iskolája vagy a jelentkező tölti fel a rendszerbe, a központi írásbeli vizsgára vonatkozó adatokat a
vizsgát szervező középiskola tölti fel a rendszerbe.
Az adatkezelés időtartama: Az Onytv. 7. § (10) bekezdése alapján a személyazonosításra alkalmas adatokat
a Hivatal a középfokú felvételi eljárás lezárását követően legkésőbb az adott év szeptember 15-éig törli a
KIFIR rendszerből, illetve a felvételi eljárás lezárását követően legkésőbb szeptember 15-éig a személyes
adatokat tartalmazó papíralapú adathordozókat megsemmisíti.. A KIFIR rendszer adatbázisában a
személyazonosításra alkalmas adatok törlése után megmaradt adatokat a hivatal tárolja, kezeli, statisztikai
célra felhasználhatja, továbbá statisztikai felhasználás céljára átadhatja.
Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei: A Hivatal a KIFIR rendszerben
folytatott adatkezelése során biztosítja a GDPR-ban, valamint az Infotv.-ben, meghatározott alapelvek,
továbbá az érintettek jogainak érvényesülését.
A KIFIR rendszerbe – a Hivatal által kezelt saját adatai vonatkozásában – mindenki jogosult betekinteni,
valamint azok törlését kérni az adatot szolgáltató és kezelő köznevelési intézménytől és a Hivataltól.
Az érintett jogainak sérelme esetén a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bírósághoz fordulhat,
valamint panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu, 1055
Budapest, Falk Miksa u. 9-11. Postacím: 1374 Budapest, Pf.: 603).
Az adattovábbításra vonatkozó rendelkezések: A Hivatal, a jelentkező, illetve törvényes képviselőjének a
tanulói adatlapon szereplő aláírása alapján, a felvételi eljárás sikeres lefolytatása érdekében, a tanulói
adatlapon szereplő adatokat továbbíthatja a felvételi eljárásban részt vevő, a jelentkező tanulói adatlapján
szereplő középfokú intézmények részére, a középfokú felvételi eljárás lebonyolítása céljából.
Harmadik országba történő adattovábbításra nem kerül sor.
A Hivatal által folytatott adatkezelésről szóló általános adatkezelési tájékoztató az alábbi linken érhető el.
Ebben megtekintheti a Hivatalra mint adatkezelőre vonatkozó adatokat, a személyes adatok kezelésére
vonatkozó elveket és fogalmakat, és az érintetti jogokra vonatkozó részletes tájékoztatást.
Adatbiztonság: A Hivatal gondoskodik a KIFIR rendszerben tárolt személyes adatok biztonságáról; ennek
érdekében a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege,
hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó
valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megteszi a szükséges technikai és szervezési
intézkedéseket, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi előírások érvényre juttatásához
szükségesek. A Hivatal az általa kezelt adatokkal összefüggésben esetlegesen felmerülő adatvédelmi
incidensek tekintetében minden esetben a GDPR és az Infotv. rendelkezéseit szem előtt tartva jár el.
Az Oktatási Hivatal hatályos adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata az alábbi linken tekinthető meg.
Adatvédelmi nyilatkozat
„Kijelentem, hogy a kezelt adatok körét, az adatkezelés feltételeit, továbbá a jogorvoslati lehetőségeket
részletesen tárgyaló Adatvédelmi tájékoztató tartalmát középfokú felvételi dokumentum benyújtását
megelőzően megismertem és az abban foglaltakat tudomásul vettem. ”
Szerkesztés lezárva: 2021. július 15.
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