
Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat IX. kerületi Tagintézménye 

Tájékoztató a személyes adatok kezeléséről és védelméről 

A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek során alkalmazott INYR  

(Integrált Nyomonkövető Rendszer) vonatkozásában 

Intézményünk (a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat IX. Kerületi Tagintézménye), mint köznevelési 

intézmény köteles a jogszabályban (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) előírt 

nyilvántartásokat vezetni.  

Jelen adatkezelési tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor figyelemmel voltunk az Európai Unió 

általános adatvédelmi rendelete – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete – (a 

továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire, valamint a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 

adatvédelmi szabályzatára.  

A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek során alkalmazott INYR (Integrált Nyomonkövető 

Rendszer) a gyermekek, tanulók számára ellátást nyújtó intézmények feladatellátási adatainak 

nyilvántartását, továbbá az ellátást igénybevevők ellátási eseményeinek nyomonkövetését szolgáló 

országos informatikai nyilvántartó rendszer. 

Az INYR a Köznevelési törvény alapján a gyermek, tanuló alábbi adatait tartja nyilván: 

a gyermek, tanuló neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének, tartózkodási 

helyének címe, társadalombiztosítási azonosító jele, oktatási azonosítója,  szülője, törvényes 

képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma. 

A pedagógiai szakszolgálati intézmény köteles a fenti adatokon kívül annak a nevelési-oktatási 

intézménynek a nevét, címét, OM azonosítóját is rögzíteni, amellyel a gyermek, a tanuló óvodai 

nevelési vagy tanulói jogviszonyban, kollégiumi tagsági viszonyban áll, valamint a gyermek, a tanuló 

által igénybe vett pedagógiai szakszolgálati ellátás 18. § (2) bekezdés szerinti megnevezését is 

nyilvántartja. 

Adattovábbítás 

Az adatok - a törvényben meghatározottak szerint, a személyes adatok védelmére vonatkozó célhoz 

kötöttség megtartásával - továbbíthatók a fenntartónak, a kifizetőhelynek, a bíróságnak, 

rendőrségnek, ügyészségnek, a közneveléssel összefüggő igazgatási tevékenységet végző 

közigazgatási szervnek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak, a 

nemzetbiztonsági szolgálatnak. 

A gyermek, a tanuló sajátos nevelési igényére, beilleszkedési, tanulási nehézségére, magatartási 

rendellenességére vonatkozó adatai  

- a pedagógiai szakszolgálat intézményei és a nevelési-oktatási intézmények egymás között, 

- óvodai fejlődésével, valamint az iskolába lépéshez szükséges fejlettségével kapcsolatos adatai 

a szülőnek, a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az iskolának továbbíthatók. 

A köznevelési intézmény iratkezelési szabályzatában, illetve SZMSZ-ének mellékleteként kiadott 

adatkezelési szabályzatban kell meghatározni az adatkezelés és -továbbítás intézményi rendjét. Az 

adatkezelés időtartama nem haladhatja meg az irattári őrzési időt. Adattovábbításra a köznevelési 

intézmény vezetője és - a meghatalmazás keretei között - az általa meghatalmazott vezető vagy más 

alkalmazott jogosult. 

A felsorolt adatok statisztikai célra felhasználhatók, és statisztikai felhasználás céljára 

személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók. 

 



Adatkezelő személye, elérhetőségei:  

Az INYR keretében folyó adatkezelés tekintetében az Oktatási Hivatal az adatkezelő. 

Név: Oktatási Hivatal  

E-mail: info@oh.gov.hu  

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 19.  

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatigenyles@oh.gov.hu  

Adatvédelem  

A személyes adatok kezelésének teljes folyamatában egyszerre érvényesülnie kell a következő 

adatvédelmi elveknek:  

a) az adatok kezelése csak a jogszabályi előírásoknak megfelelően, az érintett számára átláthatóan 

történhet, melynek során az érintett bármikor betekintést nyerhet az adatainak kezelésébe, továbbá 

lehetősége van arra, hogy közigazgatási vagy bírósági eljárás útján gyakorolja a jogorvoslathoz való 

jogát;  

b) a személyes adatok kezelése csak célhoz kötötten, az cél eléréséhez feltétlenül szükséges 

terjedelemben és ideig kezelhető illetve tárolható;  

c) az adatok felhasználása során az adatkezelés eredményessége érdekében azok pontosságára és 

teljességére az adatkezelőnek kiemelt figyelmet kell fordítania;  

d) az adatkezelést oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai-informatikai vagy szervezési 

intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok 

jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy 

károsodásával szembeni védelmet is ideértve;  

e) az adatfelhasználó az adatok kezelése során mindig képes legyen a jogszerű adatkezelés 

kritériumainak igazolására. 

Az érintettek adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos jogai 

Az intézmény adatkezeléssel érintett felhasználója:  

a) tájékoztatást kérhet a rá vonatkozó személyes adatai kezeléséről;  

b) kérheti személyes adatainak helyesbítését;  

c) kérelmezheti – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – személyes adatainak törlését; 

d) jogosult – a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén – kérni személyes adatai 

kezelésének korlátozását,  

e) jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az intézmény rendelkezésére bocsátott személyes 

adatait, géppel olvasható formátumban megkapja,  

f) tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha azok célja közvetlen üzletszerzés vagy arra 

irányul. 

E jogok érvényesítése érdekében az érintett az intézmény adatvédelmi tisztviselőjét elektronikus 

úton megkeresheti az általa érvényesíteni kívánt jogosultság kérelmének előadásával. 

Jogérvényesítési lehetőség: 

A GDPR-ban meghatározott felügyeleti feladatokat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság látja el. 

Az érintett jogainak sérelme esetén panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál (ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; 

postacím: 1530 Budapest, Pf. 5). 

Budapest, 2019. szeptember 1. 
 

                     Arató Domonkos  
                          tagintézmény-igazgató 
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