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Adatkezelési tájékoztató 
az oktatási és együttműködési megállapodás, a tanulói jogviszony létesítését megelőző, nyílt 

napokra illetve a felvételi eljáráshoz szükséges adatszolgáltatáshoz és adatkezeléshez 

 

Az Adatkezelési tájékoztatóban (továbbiakban: Tájékoztató) a Fürkész Innovatív Általános 

Iskola (adatkezelési felelős az iskola mindenkor intézményvezetője) illetve a Fürkész Innovatív 

Nonprofit Kft. mint az iskola fenntartója (adatkezelési felelős a fenntartó mindenkori 

képviselője) (továbbiakban: Adatkezelő) az iskolával kapcsolatban érdeklődő, oda felvételét 

kérő természetes személyeket, illetve törvényes képviselőiket (továbbiakban: Jelentkező) mint 

a személyes adatok jogosultját tájékoztatja az adatkezelési elveiről. Az Adatkezelési 

tájékoztató a www.furkeszsuli.hu weboldalon elérhető. 

 

1. Az Adatkezelő tájékoztatja a Jelentkezőt, a Jelentkező az online adatközlés során online 

kattintással kifejezett nyilatkozatában elfogadja és kifejezetten hozzájárul az online űrlapon 

megadott személyes adatok Adatkezelő általi megismeréséhez, kezeléséhez, az 

Adatfeldolgozó által megbízott szakértőkhöz való továbbításához, a szakértők általi 

megismeréséhez, a felvételi eljárásban történő felhasználásához.  

 

2. Az Adatkezelő az adatokat a Google Űrlapok szolgáltatása segítségével kéri és rögzíti, és a 

Google Táblázatok szolgáltatásban tárolja. A Google szolgáltatásai felhasználónévvel és 

jelszóval védettek, így a tárolt adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.   

 

3. Az Adatkezelő az adatokat a következő célból kéri: az általa meghirdetett iskolai 

képzésekkel kapcsolatos nyílt napok szervezéséhez, a képzésekre történő felvételi 

eljárásban az igények felméréséhez, annak felméréséhez, hogy a Jelentkező esetleges 

különleges igényeit, szakellátását el tudja-e látni, tájékoztatáshoz és hírlevél szolgáltatáshoz. 

A Jelentkező kijelenti, hogy az Adatkezelő adatkezelésének tényét és célját megismerte. 

 

4. Az Adatkezelő a Jelentkező hozzájárulása alapján végzi az adatkezelést. 

 

5. Az adatkezelés terjedelme az egyes online űrlapokban szereplő adatok és információk 

köre, amelyek kezeléséhez a Jelentkező az adott online űrlapokon kattintással kifejezetten 

hozzájárul. 

 

6. Az Adatkezelő a Jelentkező által vele megosztott adatokat a regisztrációs és felvételi 

eljárásban jogosult kezelni, ezt követően az iskolába felvételt nem nyert Jelentkezők 

esetében az Adatkezelő azokat köteles törölni, kivéve a Jelentkező szülő nevét, e-mail 

címét mint az adatkezelési hozzájárulás megtételéhez szükséges adatokat, amelyeket az 

Adatkezelő azok megadását követő 5 évig jogosult megőrizni. 

 

7. Az Adatkezelő tájékoztatja a Jelentkezőt, hogy az Adatkezelő számára megadott 

személyes adataival kapcsolatban a következő jogok illetik meg: helyesbítéshez, törléshez, 

tájékoztatáshoz, adatkezelés korlátozásához és tiltakozáshoz való jog. 

 

8. A Jelentkezőnek az adatvédelmi jogszabályok megsértése esetén jogorvoslati lehetőség áll 

rendelkezésére, amelyet a területileg illetékes bíróságon vagy a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságánál gyakorolhat. 

http://www.furkeszsuli.hu/

