
A Kulcsi Fekete István Általános Iskola adatkezelési tájékoztatója 

az önéletrajzok tárolásával és felhasználásával összefüggő adatkezeléssel kapcsolatban 

 

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: 

fialtisk2@gmail.com; telefonszáma: 06-25-252-062 

 

2. Az adatkezelés célja  

Az adatkezelés célja egyfelől az, hogy az Iskola munkaerőigényének kielégítése érdekében önéletrajz 

adatbázist alakíthasson ki. 

Amennyiben az érintett (állásra jelentkező természetes személy) hozzájárul, hogy az általa kéretlenül, 

vagy kiírt pályázatra eredménytelenül beküldött önéletrajzot, a jövőbeni lehetséges alkalmazására 

tekintettel az Iskola tárolja, úgy az Iskola fel tudja ajánlani a megüresedő álláshelyeket.  

3. Az adatkezelés jogalapja 

 

Az adatkezelés az álláshelyre jelentkező érintett önkéntes hozzájárulásán (GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

a/ pontja,) alapul. 

A hozzájárulás megadása nem kötelező, és a hozzájárulás bármikor visszavonható, mely azonban nem 

érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás az Iskola bármely hivatalos 

elérhetőségén tett nyilatkozattal vonható vissza. 

4. A kezelt adatok köre  

 

Az Iskola a fenti célból az önéletrajzban feltüntetett személyes adatokat kezeli. 

5. Adattovábbítások  

 
 Az Iskola az adatokat nem továbbítja 3. személy részére. 

 

 

6. Az adatok tárolási ideje  

Az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 1 évig kezeli az Iskola, ezt követően az 

önéletrajzokat törli. 



 

7. Érintetti jogok 

 

Az érintett 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, 

adathordozhatóság 

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.  

Az adathordozhatósághoz való jog alapján az érintett kérheti, hogy a személyes 

adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban 

megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik 

adatkezelőnek továbbítsa, vagy arra, hogy a továbbítást az Iskola megtegye az 

érintett kérésére. 

 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; továbbá, ha az 

érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.  

 




