Adatkezelési tájékoztató

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény kiemelt céljai közé tartozik a tehetséggondozás, amelynek
kereteit a Nemzeti Tehetség Program jelöli ki. A Nemzeti Tehetség Program célja a Magyarországon és a külhoni
magyarlakta területeken a tehetségsegítés fejlesztése. Az Oktatási Hivatal a Nemzeti Tehetség Program
keretében elnyert pályázataival, a pályázatok fejlesztéseivel kíván hozzájárulni a tehetséges gyermekek és
fiatalok megtalálásához, a tehetség jellegének, szintjének azonosításához, a folyamatos segítségnyújtáshoz a
tehetség kibontakoztatásában és a tehetség hasznosulásában.
1.

Adatkezelő megnevezése

Oktatási Hivatal
Székhely:
Postacím:
Telefon:
E-mail:
Honlap:

2.

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.
1363 Bp. Pf.19.
+36-1-374-1100
info@oh.gov.hu
www.oktatas.hu

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

A TehetségKapu rendszerben (www.tehetségkapu.hu ) végzett adatkezelésekre az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) vonatkozik. A jogszabály hatályos
szövege az alábbi linken keresztül érhető el: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV .
3.

A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

3.1. A gyermek/tanuló/hallgató (továbbiakban együtt: tanuló) esetében
3.1.1.










A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

oktatási azonosító szám;
teljes név;
születési idő;
nem;
lakóhely irányítószáma, település, megye;
tanuló e-mail címe, 16. életévét be nem töltött tanuló esetében a törvényes képviselő e-mail címe;
felhasználónév;
jelszó;
a tanuló intézményének OM azonosító száma és a feladatellátási hely, ahol a tanuló tanulmányait
folytatja

Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon, így
például az Ön nevét. Felhasználónevet Ön szabadon választ, azonban tekintettel arra, hogy felhasználónevét a
nem belépett felhasználók is láthatják, a lehetséges beazonosítás elkerülése érdekében javasoljuk, hogy olyan
felhasználónevet válasszon, mely az Ön kilétére utaló információt nem tartalmaz.
Az adatkezelés célja: a program szolgáltatásaihoz (tehetségazonosító eszközök, eredménytár, programtár) teljes
körűen a regisztrált felhasználók férhetnek hozzá.
3.1.2.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a tanuló, a 16. életévét be nem töltött tanuló esetében a törvényes képviselő
hozzájárulása.
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3.2. A pedagógus esetében
3.2.1.









A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

oktatási azonosító szám;
teljes név;
e-mail cím;
felhasználónév;
jelszó;
a pedagógus intézményének OM azonosító száma és a feladatellátási hely;
munkakör;
tantárgycsoport

Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon, így
például az Ön nevét. Felhasználónevet Ön szabadon választ, ugyanakkor a pedagógus felhasználóknak
lehetősége van arra, hogy a többi (belépett) felhasználó számára nem a generált felhasználóneve, hanem a teljes
neve megjelenítését kérje.
Az adatkezelés célja: a program szolgáltatásaihoz (tehetségazonosító eszközök, eredménytár, programtár) teljes
körűen a regisztrált felhasználók férhetnek hozzá.
3.2.2.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a pedagógus hozzájárulása.
3.3. Az adatkezelés időtartama
Az OH a személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig (regisztráció törlése) kezeli. A regisztráció
törlését a rendszerbe bejelentkezve kezdeményezheti.
4.

A szolgáltatások igénybe vételéhez kapcsolódó adatkezelés

4.1. A tanuló esetében
4.1.1.












A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

oktatási azonosító (Csak az intézményt képviselő felhasználó láthatja.);
teljes név (Nem belépett felhasználók nem láthatják.);
felhasználónév;
életkor;
lakóhely irányítószáma, település, megye;
a tanuló intézményének OM azonosító száma és a feladatellátási hely (Nem belépett felhasználók nem
láthatják.);
online játékok eredménye és eltöltött idő játékonként (Tanuló döntése, hogy megosztja-e mással,
például az intézményével. Nem belépett felhasználók csak személytelenítve láthatják.);
helyi tesztek (MaTalent eredmény is), versenyeredmények (Tanuló döntése, hogy megosztja-e mással,
például az intézményével. Nem belépett felhasználók nem láthatják.);
országos kompetenciamérés eredménye (Tanuló eldöntheti, hogy az Eredménytárba behívja-e az
országos kompetenciamérés során elért eredményeit, azonban ha a tanuló lekéri, akkor az eredmények
beépülnek a Tehetségprofilba. A tanuló döntése, hogy megosztja-e mással, például az intézményével.
Nem belépett felhasználók nem láthatják.)
teljes Tehetségprofil (Tehetségprofil: a tanuló tehetségprofilja a tehetségprofilhoz automatikusan
hozzáadódó online tesztek eredményeiből, a pedagógus által berögzített versenyeredményekből és
helyi tesztek eredményeiből (pl. MaTalent), a valamint a tanuló kérésére az országos kompetenciamérés
eredményeiből felépülő grafikus és szöveges értékelés. Tanuló döntése, hogy megosztja-e mással,
például az intézményével. Nem belépett felhasználók nem láthatják.)
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Az adatkezelés célja: A tanuló maga dönthet arról, hogy mely adatait mely felhasználói körökkel szeretné
megosztani, annak érdekében, hogy az általa kiválasztott intézmények (és azok minden pedagógusa) láthassák
és tehetségfejlesztő, tehetséggondozó programokat szervezhessenek és ajánlhassanak a részére.
4.1.2.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a tanuló, a 16. életévét be nem töltött tanuló esetében a törvényes képviselő
hozzájárulása.
4.2. A pedagógus esetében
4.2.1.








A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

oktatási azonosító szám (Csak a pedagógus intézménye láthatja.);
teljes név (Csak a pedagógus intézménye láthatja. A pedagógus intézményének tanulója akkor, ha a
pedagógus neki csapat meghívót küld és benne van a csapatában. Ha a pedagógus kifejezetten kéri,
felhasználóneve helyett a teljes neve jelenik meg, ebben az esetben a teljes nevét láthatják az
intézményének tanulói és a nem belépett felhasználók is.);
e-mail cím (Csak az OH munkatársai láthatják);
felhasználónév (Nem belépett felhasználók nem láthatják.);
intézménye (feladatellátási hely) (Nem belépett felhasználók nem láthatják.);
oktatott tantárgyak (Nem belépett felhasználók nem láthatják.)

Az adatkezelés célja: a pedagógus helyi tehetségazonosító eszközöket tölthet le, hozzáfér az online játékokhoz.
Az Eredménytárban láthatja azoknak a tanulóknak az adatait, akik a pedagógus intézményével megosztották. A
saját intézménye tanulóihoz felrögzítheti az adott versenyeredményeit és a helyi tehetségazonosító eszközökön
elért eredményeit. Programokat tölthet fel a rendszerbe és saját magát felviheti mentornak.
4.2.2.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a pedagógus hozzájárulása.
4.3. Az adatkezelés időtartama
Az OH a személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig (regisztráció törlése) kezeli. A regisztráció
törlését a rendszerbe bejelentkezve kezdeményezheti.
5.

Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

5.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás
Az Ön által megadott személyes adatokhoz – a 4.1.1. és 4.2.1. pontban foglaltak szerint – feladataik ellátása
érdekében az OH munkatársa, és az intézményt képviselő felhasználó (intézményi mesterfelhasználó) férhet
hozzá. Az OH a személyes adatait harmadik személyek számára nem adja át.
5.2. Adatbiztonsági intézkedések
Az OH Ön által megadott személyes adatokat az OH székhelyén (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.) található
szervereken tárolja. A személyes adatai tárolásához az OH más cég szolgáltatását nem veszi igénybe.
Az OH megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy személyes adatait védje többek között a jogosulatlan
hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a szervereken tárolt személyes
adatokhoz való hozzáférést az OH naplózza, ezáltal folyamatosan ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes
adataihoz fért hozzá.
6.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

6.1. Tájékoztatás kéréshez való jog
Ön az 1. pont szerinti elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az OH-tól arra nézve, hogy az OH


milyen személyes adatait,
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milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból,
milyen forrásból,
mennyi ideig kezeli,
az OH kinek, mikor, mely jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést, vagy
kinek továbbította személyes adatait.

Az OH az Ön kérelmét legfeljebb 25 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.
6.2. Helyesbítéshez való jog
Ön az 1. pont szerinti elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az OH módosítsa valamely személyes
adatát (kivéve az oktatási azonosító szám). Az OH az Ön kérelmét legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és erről az
Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.
6.3. Törléshez való jog
Ön az 1. pont szerinti elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az OH-tól a személyes adatainak törlését. A
törlési kérelmet az OH abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály az OH-t a személyes adatok további
tárolására kötelezi. Amennyiben nincs ilyen kötelezettség, akkor az OH az Ön kérelmét legfeljebb 25 napon belül
teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.
6.4. Zároláshoz való jog
Ön az 1. pont szerinti elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az OH személyes adatait zárolja. A
zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok zárolását. Adatai zárolását
kérheti például, ha úgy gondolja, hogy valamely személyes adatát az OH jogellenesen kezelte, azonban az Ön
által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges, hogy személyes adatát az OH ne
törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az OH tovább tárolja a személyes adatot, ezt
követően törli az adatokat.
6.5. Tiltakozáshoz való jog
Ön az 1. pont szerinti elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az OH személyes
adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.
Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint a személyes adatok kezelése kizárólag az OH jogi
kötelezettsége teljesítéséhez, vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi
felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket.
7.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az OH ellen. A per elbírálása a
Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék
előtt is megindítható (http://birosag.hu/torvenyszekek )
Bejelentéssel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu, 1125 Bp.
Szilágyi E. fasor 22/c, telefon: +36-1-391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) élhet arra hivatkozással, hogy a
személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
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