
A Kulcsi Fekete István Általános Iskola adatkezelési tájékoztatója 

honlap üzemeltetésével kapcsolatos adatkezelésről 

 

1. Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei  

Kulcsi Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (a továbbiakban: Iskola)  

Cím 2458 Kulcs, Kossuth u. 75.  

Telefon: 06-25-252-062 

E-mail cím: iskola@altisk-kulcs.edu.hu 

Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: Csiákné Varga Brigitta, e-mail címe: 

fialtisk@gmail.com; telefonszáma:06-25-252-062  

 

2. Az adatkezelés célja  

 

Az Iskola honlapjának megfelelő működése. Ehhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az 

egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló, továbbá az oldal kényelmesebb használatát 

elősegítő sütik (cookiek) települnek a felhasználó eszközére.  

Az Iskola felhívja a figyelmet, hogy a felhasználó által használt böngészőben engedélyezheti, vagy 

letilthatja a sütik alkalmazását, utóbbi esetben a böngésző minden alkalommal felajánlja a sütik 

beállításának választási lehetőségét. A sütik letiltása esetén lehetséges, hogy a honlap nem működik 

megfelelően. 

 

3. Az adatkezelés jogalapja 

  

Az Iskola közneveléssel összefüggő tájékoztatási, és közzétételi kötelezettségeinek teljesítést előíró 

jogszabályban foglalt kötelezettségekre tekintettel az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja 

alapján történik.  

 

4. A kezelt adatok köre  

A honlapot használó természetes személy által végzett munkamenet ideje alatti felhasználói beállítások, 

információk, melyekkel kapcsolatban az Iskola semmiféle azonosítót nem rögzít.  

 

5./ Adatfeldolgozók 

 

Az Iskola a https://kulcsiskola.hu/ honlapjának üzemeltetéséhez a MéDiaNet IT Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 1.) tárhelyszolgáltatását veszi igénybe. 

 



6. Az adatok tárolási ideje  

A honlap látogatásának (munkamenet) befejezéséig. 

 

7. Érintetti jogok 

 

Az érintett – illetőleg helyette és nevében a törvényes képviselő – által az alábbi jogok gyakorlása iránt 

előterjesztett kérelmet az Iskola a beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesíti, mely határidő 

alapos indokkal két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az okok 

megjelölésével az Iskola a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. 

 

 Tájékoztatás 

Az érintett jogosult arra, hogy az Iskolától tájékoztatást kérjen arról, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, úgy jogosult 

megismerni azt, hogy az Iskola milyen személyes adatait, milyen jogalapon, 

milyen adatkezelési célból, mennyi ideig kezeli, azok mely forrásból 

származnak; továbbá, hogy az Iskola kinek, mikor, mi alapján, mely személyes 

adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. 

 Hozzáférés 

Az Iskola az érintett részére biztosítja személyes adatokhoz való hozzáférést, 

ennek keretében a személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére 

egy alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően 

adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel a további 

másolatokért.  

 Helyesbítés 

Az érintett kérésre a pontatlan adatokat az Iskola helyesbíti, pontosítja, 

amennyiben meggyőződött arról, hogy a helyesbítést követően a kezelt adat 

pontossága helyreáll. 

Törlés 

Az érintett kérésére az Iskola törli azon személyes adatokat, amelyek 

megőrzésére, kezelésére nincs jogszabály által előírt kötelezettsége – ezek 

jellemzően azok, amelyek nem kapcsolódnak a közfeladat ellátásához -, és arra 

vonatkozóan más adatkezelési jogalap sem áll fenn. 

Tiltakozás 

Az érintett tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az Iskola a 

személyes adatát a megadott célból nem megfelelően kezelné.  

 

Korlátozás 

Az érintett kérheti, hogy a személyes adatai kezelését az Iskola korlátozza 

amennyiben az érintett vitatja a személyes adatai pontosságát; vagy az 

adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri 

azok felhasználásának korlátozását; vagy az adatkezelőnek már nincs szüksége a 

személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi 

igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett 

tiltakozott az adatkezelés ellen.  

  




