
Adatkezelési Tájékoztató 

A munkavállalókra vonatkozó adatkezelésekről 

 

Jelen adatkezelési tájékoztató arra szolgál, hogy tömören, átláthatóan és közérthetően 

bemutassa az Intézmény adatkezeléseit. Annak érdekében, hogy a tájékoztató ezen 

követelményeknek megfeleljen, a tájékoztató nem tartalmazza az adatvédelmi és 

adatbiztonsági szabályzatban rögzített valamennyi adatkezelési körülményt. Ebből 

fakadóan jelen tájékoztató a szabályzattal együtt irányadó az Intézmény, mint 

munkáltató által végzett adatkezelésre.  

1. Bevezető 

Az adatkezelési tájékoztatóban szereplő valamennyi adatkezelés esetében az Intézmény a 

Balassi Bálint Gimnázium (székhely: 3350 Kál, Rózsa út 8.) 

Az adatvédelmi követelményeket elsődlegesen a természetes személyeknek a személyes adatok 

kezelése tekintetében történő védelméről, és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 

95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016. 

április 27-ei (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR) határozza meg. 

Az Intézmény adatkezeléseire vonatkozó részletes szabályokat a Balassi Bálint Gimnázium 

adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata tartalmazza. 

2. A büntetlen előélet igazolásával összefüggő adatkezelés 

Az Intézmény által foglalkoztatott személyek esetében a jogviszony létesítésekor szükséges a 

büntetlen előélet igazolása. A munkajogviszony létesítésekor és annak fennállása során az 

Intézmény indokolt esetben kérheti amnak igazolását. Az adatkezelés a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC törvény 66. § (1) bekezdés b) pontján és a munka törvénykönyvéről szóló 

2012. évi I. törvény 11. § (3) bekezdésén alapul. Az Intézmény az erkölcsi bizonyítványt 

legkésőbb a munkajogviszony megszűnésekor (megszüntetésekor) megsemmisíti, 

nyilvántartásából törli. 

3. A munkaszerződés megkötése és az állami adóhatóság felé történő adattovábbítás 

A munkaszerződés megkötésének alapvető célja, hogy létrehozza azt a jogviszonyt, amely 

alapján a munkavállaló köteles a munkáltató irányítása szerint munkát végezni, az Intézmény 

pedig köteles a munkavállalót foglalkoztatni, és munkabért fizetni. 

Az Intézmény többek között a munkavállaló azonosító adatait, a bankszámlaszámát, és a 

munkaviszonyra vonatkozó információkat (így például munkakör megnevezése, munkavégzés 

helye, munkabér, egyéb juttatások) rögzíti a munkaszerződésben. 

Az Intézménynek jogi kötelezettsége az új munkavállalót bejelenteni a nemzeti adó- és 

vámhivatal felé, így az eljárásban szükséges személyes adatokat továbbít az állami adóhatóság 

számára. 

 



4. Munkaköri alkalmassági vizsgálattal összefüggő adatkezelés 

Az Intézmény kizárólag abban az esetben alkalmazhatja a foglalkoztatottat, ha annak egészségi 

állapota a munkaköri feladatok ellátását lehetővé teszi. Ebből fakadóan az Intézmény 

munkaköri egészségügyi alkalmassági vizsgálat elvégzése érdekében személyes adatokat 

továbbít az üzemorvos számára. 

Az Intézmény az orvosi vizsgálat eredményét nem ismeri meg. Az Intézmény kizárólag azt az 

információt kapja meg, hogy a foglalkoztatott alkalmas-e a munkakörre, vagy az Intézménynek 

milyen feltételt kell biztosítani a foglalkoztatott számára az egészséges munkakörnyezet 

érdekében. 

5. A munkaidő nyilvántartásával összefüggő adatkezelés 

A munka törvénykönyve alapján az Intézmény köteles nyilvántartani a munkaidő, és a 

szabadság tartamát. Ezeket az adatokat az Intézmény felhasználja a bérszámfejtéshez is. 

6. A szabadságok kiadásával összefüggő adatkezelés 

A munka törvénykönyve, illetve a Kjt. meghatározza, hogy az Intézménynek milyen esetekben 

kell pótszabadságot, szülési szabadságot, és fizetésnélküli szabadságot biztosítania. Az 

Intézmény ezen szabadságok, a szabadságra való jogosultság megítéléséhez kapcsolódóan a 

munkavállaló, illetve a hozzátartozójának, gyermekének bizonyos adatait kezelheti. 

7. Bérszámfejtéssel, a munkabér kifizetéssel, valamint a munkavállalói 

nyilatkozatokkal összefüggő adatkezelés 

Ezen adatkezelés célja: 

a) a munkavállalók részére fizetendő munkabér, cafeteria megállapítása és kifizetése, 

b) a munkavállalót megillető adókedvezmények és más kedvezmények 

megállapítása, a szükséges munkavállalói nyilatkozatok előkészítése, megőrzése, 

c) a bérjegyzék továbbítása a munkavállaló részére 

d) a vonatkozó adózási, számviteli és társadalombiztosítási kötelezettségek 

teljesítése. 

 

8. A magáncélú elérhetőségek kezelésével összefüggő adatkezelés 

Az adatkezelés célja a foglalkoztatottal történő gyors, hatékony, és eredményes 

kapcsolatfelvétel biztosítása, különös tekintettel arra, ha az Intézménynek biztosítania kell a 

távmunkavégzés lehetőségét. Az adatkezelés a foglalkoztatott nevére, magáncélú 

mobiltelefonszámára és e-mail címére terjed ki. 

9. Az Intézmény nevében történő kapcsolattartással összefüggő adatkezelés 

Az Intézmény nevében történő hivatalos levelezés lebonyolítása, illetve a foglalkoztatottak 

egymás közötti, az Intézmény érdekében történő kapcsolattartás miatt a foglalkoztatottak 

bizonyos személyes adatait mások is megismerhetik, így például az Intézmény szerződéses 

partnerei, más intézmények, az egyes hatóságok, állami és önkormányzati szervek.  



Az adatkezelés célja az is, hogy a foglalkoztatottak az Intézmény nevében a szerződéses 

partnerekkel, más intézményekkel, hatóságokkal, állami és önkormányzati szervekkel 

hatékonyan és eredményesen tudják felvenni a kapcsolatot. 

Ezen adatkezelés a foglalkoztatott nevére, beosztására, és az Intézmény által a munkavállaló 

számára biztosított elérhetőségire, mint adatokra (e-mail cím, vezetékes telefonszám, 

mobiltelefon szám) terjed ki. 

10. Az utazások megszervezésével összefüggő adatkezelés 

Amennyiben a foglalkoztatott az Intézmény érdekében hivatalos úton vesz részt, akkor az 

Intézmény a személyes adatait felhasználhatja az utazás megszervezéséhez (így például szállás, 

repülőjegy foglalása, vagy más szolgáltatások igénybevételének megszervezése). 

11. A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel összefüggő adatkezelés 

Azon foglalkoztatottak esetében, akikre vonatkozóan a jogszabály vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettséget ír elő, az Intézmény – a 2007. évi CLII. törvényben szereplő jogi 

kötelezettségeiből fakadóan – tárolni fogja a vagyonnyilatkozatokat.  

Az adatkezelés fő célja a közélet tisztaságának biztosítása, és a korrupció megelőzése, illetve a 

2007. évi CLII. törvényben foglalt feltételek fennállása esetén vagyongyarapodással 

összefüggő ellenőrzési eljárás lefolytatása. 

12. A foglalkoztatottakra vonatkozó titoktartási kötelezettség, illetve ezen 

kötelezettség megsértésének ellenőrizhetősége 

A foglalkoztatott köteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkot megőrizni, függetlenül 

attól, hogy az üzleti titok jogosultja az Intézmény vagy más harmadik személy. A 

foglalkoztatott nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre 

betöltésével összefüggésben jutott a tudomására, és amelynek közlése az Intézmény vagy más 

személyre hátrányos következménnyel járhat. 

Az Intézmény nem alkalmaz általános ellenőrzést a titoktartási kötelezettséggel kapcsolatban, 

azonban abban az esetben, ha az Intézménynek olyan információ jut a tudomására, hogy 

valamely foglalkoztatott megszegte a titoktartási kötelezettségét, azonnali vizsgálatot indít. Az 

ellenőrzés kiterjedhet a foglalkoztatott által használt e-mail fiókra, számítástechnikai eszközre, 

valamint az internet használatra. 

A konkrét ellenőrzés indokairól, módszereiről, körülményeiről az Intézmény jegyzőkönyvet 

vesz fel, és a szükséges időben értesíti a foglalkoztatottat. 

 

 

 

 

      



13. Munkahelyi balesettel összefüggő adatkezelés 

Az Intézmény jogi kötelezettsége a foglalkoztatottat érintő munkahelyi baleset kivizsgálása, 

illetve a balesettel kapcsolatos bejelentési kötelezettség megtétele az állami hatóságok felé, 

valamint az üzemorvos értesítése. Az adatkezelés kiterjed többek között a foglalkoztatott 

azonosító adataira, a baleset jellegére, körülményeire. 

14. Veszélyhelyzet esetén értesítendő személyre vonatkozó adatkezelés 

Az adatkezelés célja, hogy a foglalkoztatottat érintő veszélyhelyzet (így különösen munkahelyi 

baleset) esetén a foglalkoztatott által megadott személyt értesíteni lehessen arról, hogy milyen 

rendkívüli esemény történt a foglalkoztatottal.  

Azonban a foglalkoztatott kizárólag abban az esetben adhatja meg az értesítendő személy 

személyes adatait, ha az érintett hozzájárul annak az Intézmény általi kezeléséhez. Az 

Intézmény mind a foglalkoztatott, mind az értesítendő személy kérésére törli az e célból kezelt 

adatokat. 

15. A munkáltatói jogok gyakorlásához kapcsolódó adatkezelés 

Az adatkezelés célja, hogy a jogviszonnyal összefüggő – az Intézmény, mint munkáltató 

részéről – az intézkedések előkészítéséhez, illetve az ahhoz kapcsolódó döntéshozatalhoz és a 

döntés végrehajtásához kapcsolódó adatok kezelése. Ide tartozik például a munkáltatói 

utasítások kiadása, vagy a foglalkoztatott vétkes kötelezettségszegése miatt hozott intézkedés. 

16. Munkavállalók esetében a munkaügyi iratok megőrzése 

Az Intézmény az egyes munkaügyi iratokat (így például munkaszerződést, a munkavállaló 

nyilatkozatát, vagy a munkáltatói intézkedést) eltérő ideig őrizheti meg. Ha valamely 

munkaügyi irat: 

a) kizárólag munkajogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve 

védelméhez, valamint a munkaügyi ellenőrzés érdekében szükséges, akkor azt az 

Intézmény alapvetően a munkaviszony megszűnésétől számított három évig őrzi 

meg, 

b) kizárólag polgári jogi igények védelméhez, érvényesítéséhez szükséges, akkor azt 

a főszabály szerint öt évig őrzi meg 

c) kizárólag adóhatósági ellenőrzés érdekében szükséges, akkor azt alapvetően hat 

évig őrzi meg 

d) a munkavállaló (volt munkavállaló) biztosítási jogviszonyával összefüggő, a 

szolgálati időről, vagy a nyugellátás megállapítása során figyelembevételre kerülő 

keresetről, jövedelemről adatot tartalmaz, akkor azt az Intézmény a 

munkavállalóra, volt munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár 

betöltését követő öt évig köteles megőrizni 

Amennyiben bármely munkaügyi iratot bírósági eljárásban felhasználnak, vagy arra 

hivatkoznak, akkor azt a bírósági eljárás jogerős lezárásáig – rendkívüli jogorvoslat esetén 

annak lezárásáig – lehet kezelni. 



Ha a munkaügyi irat több kategóriába is tartozhat, akkor a hosszabb megőrzési időtartamot kell 

alkalmazni az adott munkaügyi iratra. 

17. Adatbiztonság 

Az Intézmény kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, 

hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 

nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és 

sérülés ellen. 

18. Az érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségei 

18.1. Hozzáférés kéréséhez való jog. Az érintett tájékoztatást kérhet a személyes adatairól. 

Ebben az esetben az Intézmény írásban, vagy elektronikus levél útján tájékoztatja az érintettet 

arról, hogy milyen személyes adatokat, milyen adatkezelési célokból, és mennyi ideig kezeli, 

milyen jogok illetik meg az érintettet az adatkezeléssel összefüggésben, valamint a felügyeleti 

hatóságnak címzett panasz benyújtásának jogáról. Az érintett másolatot kérhet a személyes 

adatairól. 

18.2 Helyesbítéshez való jog. Az érintett kérheti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok 

módosítását.  

18.3. Törléshez való jog. Az Intézmény az érintett kérelmére törli a személyes adatokat, ha  

a) az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetében hozzájárulását visszavonja, 

b) az érintett tiltakozik a jogos érdek jogalapjának alkalmazásával végzett adatkezelés 

ellen, és az Intézmény a tiltakozásnak helyt ad, 

c) az érintett arról tájékoztatja az Intézményt, hogy a felügyeleti szerv vagy a bíróság 

megállapította valamely adatkezelésük jogellenességét. 

Amennyiben az Intézmény nyilvánosságra hozta a személyes adatokat, és az Intézmény az 

érintett tiltakozásának helyt ad, akkor minden ésszerű lépést köteles megtenni annak érdekében, 

hogy az érintett személyes adatait átvevő adatkezelőket is tájékoztassa a törlési kötelezettségről. 

18.4 Korlátozáshoz való jog. Az érintett az adatkezelés korlátozását kérheti, ha: 

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

b) ha az adatkezelés jogellenes, azonban az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és 

ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri, 

c) az Intézménynek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett kéri az adatok 

zárolását, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez, 

d) ha az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen: ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg az Intézmény döntést hoz az érintett tiltakozása alapján. 

18.5. Tiltakozáshoz való jog. Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes 

adatainak érdekmérlegelés joglapjának (GDPR VI. cikk (1) bekezdés f) pont) alkalmazásával 

történő kezelése ellen. Tiltakozás esetén az Intézmény megvizsgálja azt, hogy az érintett által 

hivatkozott tények, érvek miatt az Intézménynek van-e lehetősége arra, hogy a személyes 

adatokat törölje, vagy a nyilvánosságra hozott adatokat megszüntesse. 



18.6. Adathordozhatósághoz való jog. Ez a jog kizárólag az érintett hozzájárulása, vagy az 

érintettel kötött szerződés alapján kezelt személyes adatok esetében gyakorolható. Ebben az 

esetben az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokat informatikai eszközzel olvasható 

formátumban megkapja, illetve azt is kérelmezheti, hogy az Intézmény az érintett által 

megjelölt másik adatkezelő számára közvetlenül továbbítsa az adatait. 

18.7 A joggyakorlás közös szabályai. Az Intézmény az érintett kérelmét egy hónapon belül 

teljesíti, amely határidő legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.  

A kérelem megtagadása esetén az Intézmény a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon 

belül tájékoztatja az érintettet a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat 

be a hatóságnál, és élhet a bírósági jogorvoslat jogával. 

Az Intézmény fenntartja azt a jogot, hogy ha megalapozott kétsége van a kérelmet benyújtó 

személy kilétét illetően, akkor az érintett személy azonosságának megerősítéséhez szükséges 

információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az érintett a másolat 

kéréséhez való jogával él, mely esetben indokolt, hogy az Intézmény meggyőződjön arról, hogy 

a kérelem a jogosult személytől származik. 

18.8 Jogorvoslati lehetőségek. Amennyiben az érintett megítélése szerint az adatkezelés, vagy 

az Intézmény eljárása nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, akkor a nemzeti 

adatvédelmi és információ hatóság (hivatalos honlap címe: www.naih.hu) eljárását 

kezdeményezheti, illetve adott ország bíróságához fordulhat. 

http://www.naih.hu/

