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REFORMÁTUS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY 
OM.: 102809 

2314, Halásztelek, Hold utca 6. 

Adatkezelő adatai 

A Magyarországi Református Egyház Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Általános Iskola, Óvoda, Kollégium, 

Utazó Gyógypedagógusi Hálózat és Pedagógiai Szakszolgálat (továbbiakban: 

Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Református EGYMI, 

mint Adatkezelő) jelen dokumentumban ismerteti általános adatkezelési elveit, melyet 

magára nézve kötelezőnek ismer el. 

Adatkezelő OM azonosítója: 102809 

Adatkezelő alapítója: Magyarországi Református Egyház 

Adatkezelő fenntartója: Magyarországi Református Egyház 

Jogállása: jogi személy, egyházi köznevelési intézmény 

 

Adatkezelő székhelyének címe: 2314 Halásztelek, Hold utca 6. 

 

Az intézmény típusa: egységes gyógypedagógia, konduktív pedagógiai módszertani 
intézmény (EGYMI) 
 

Aktuális tagintézményeink (mint további Adatkezelők) a következő címen 
érhető el: 

 

https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso/!KIR_Intezmenyker
eso/Intezmeny/Index/102809 

(Ha a fenti link egyéb okok miatt nem működne, akkor opcionálisan az Oktatási 
Hivatal Intézménykeresőjét elérve, OM: 102809 számot megadva, érheti el az 
összes Adatkezelőt)  
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Az intézmény alapító okirat szerinti tevékenységei 

 fejlesztő nevelés-oktatás 

 azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak az óvodai 

nevelése, iskola nevelése-oktatása, kollégiumi ellátása, akik az e célra 

létrehozott gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási 

intézményben, óvódai csoportban, iskolai osztályban, kollégiumi csoportban 

eredményesebben foglalkoztathatók 

 utazó gyógypedagógusi hálózat működtetése 

 pedagógiai szakszolgálati feladat: 

o gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 

o szakértői bizottsági tevékenység 

o nevelési tanácsadás 

o logopédiai ellátás 

o konduktív pedagógiai ellátás 

o gyógytestnevelés 

o iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

o kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

A Református EGYMI Képviselőjének elérhetőségei a következő URL linken 

található: 

https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso/!KIR_Intezmenyker
eso/Intezmeny/Index/102809 

A Református EGYMI Adatvédelmi tisztviselő elektronikus elérhetősége: 

reformatusegymi@gmail.com  

 

Az Adatkezelő felelős a jelen Adatkezelési tájékoztató elkészítéséért, a benne 

foglaltak betartatásáért, ellenőrzésért, illetve a szükséges változtatások 

végrehajtásáért. Az Adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos változata a 

Református EGYMI székhelyén, tagintézményeiben, továbbá elektronikus formában a 

reformatusegymi.reformatus.hu weboldalon érhető el. 
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I. Kezelt adatok 

Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások során adatkezelés szempontjából az alábbi 

szolgáltatási kategóriák esetén a következő személyes adatok kezelése valósul meg: 

I.I. Munkaügy által kezelt adatok 

Az Adatkezelő az alábbi személyes adatok birtokába kerül, és kezeli azokat: 

Személyi adatok 

- családi név, utónév 

- születési név 

- anyja neve 

- születési idő, hely 

- neme 

- állampolgárság 

- családi állapot 

- iskola végzettség 

- szakképzettség 

- nyelvismeret 

Nyugdíj adatok 

- kezdet 

- törzsszám 

- határozat száma 

Igazolvány adatok 

- személyi ig. szám 

- útlevél szám 

Lakcím adatok 

- állandó lakcím 

- ideiglenes lakcím 

Egyéb adatok 

- bankszámla szám 

- telefonszám 

- e-mail cím 

- TAJ szám 

- nyugdíjpénztár 

Jogviszony adatok 

- jogviszony kezdete 

- alkalmazás minősége 

- OEP jogviszony kód 

- foglalkoztatás, statisztikai 

besorolás 

Munkakör, munkaidő adatok 

- FEOR szám 

- munkavégzés helye 

- munkakör 

- munkaszám 

- munkaidő keret 
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I. II. Adatkezelő és partnerei működésével kapcsolatos adatok kezelése 

Az Adatkezelő az egyes ügyfelekkel történő kapcsolatfelvétel, szerződéskötés, 

számlázás, kapcsolattartás esetén, az alábbi személyes, céges adatok birtokába 

kerül, továbbá kezeli azokat:

Személyi adatok 

- családi név, utónév 

- születési név 

- anyja neve 

- születési idő, hely 

- neme 

- állampolgárság 

- családi állapot 

- iskola végzettség 

- szakképzettség 

- nyelvismeret 

Nyugdíj adatok 

- kezdet 

- törzsszám 

- határozat száma 

Igazolvány adatok 

- személyi ig. szám 

- útlevél szám 

Lakcím adatok 

- állandó lakcím 

- ideiglenes lakcím 

Egyéb adatok 

- bankszámla szám 

- telefonszám 

- e-mail cím 

- TAJ szám 

- nyugdíjpénztár 

Jogviszony adatok 

- jogviszony kezdete 

- alkalmazás minősége 

- OEP jogviszony kód 

- foglalkoztatás, statisztikai 

besorolás 

Munkakör, munkaidő adatok 

- FEOR szám 

- munkavégzés helye 

- munkakör 

- munkaszám 

- munkaidő keret 
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I. III. Pedagógiai ellátás esetén kezelt adatok 

Az Adatkezelő a gyermekek ellátása érdekében, a következő személyes adatokat 

ismeri meg, és kezeli; az intézményi titkárok és pedagógusok, gyógypedagógusok 

által: 

Pedagógusok, gyógypedagógusok, óraadó tanárok adatai 
- név 
- OM azonosító 
- pedagógusigazolvány száma 
- neme, állampolgársága 
- jogviszony időtartama, munkaidő rendjét 
- lakóhely, tartózkodási hely 
- végzettségével kapcsolatos adatok 

Gyermek, tanuló adatai 
- gyermek neve, születési helye, ideje 
- neme, állampolgársága 
- lakóhely, tartózkodási hely 
- TB száma 
- szülő(k) / gondviselő neve 
- szülő(k) / gondviselő címe, telefonszáma 
- a gyermek, tanuló jogviszonyával kapcsolatos adatok1 
- a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok2 

Nevelési-oktatási intézményi adatok 

Az Adatkezelő ismeri annak a nevelési-oktatási intézménynek a nevét, címét, OM 

azonosítóját, 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 szerinti megnevezését.3 

I. IV. Adatkezelő által üzemeltetett reformatusegymi.reformatus.hu weboldalon 

Az Adatkezelő által üzemeltetett reformatusegymi.reformatus.hu weboldalon a 

következő adatok kezelése történik (előzetes nyilatkozat elfogadásával, továbbá a 

munkavállaló elfogadja, hogy a Református EGYMI által szervezett rendezvényeken 

készült fotó megjelenhet az online felületen): 

- családi név, utónév 

- e-mail cím 

- munkakör 

 
1 Részletezve a 2011. évi CXC. törvény 41. § (4/d) pontjában található meg  
2 Részletezve a 2011. évi CXC. törvény 41. § (4/e) pontjában található meg 
3 Megnevezések a 2011. évi CXC. törvény 18. § (2.) pontjában találhatók meg 
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- telefonszám 

- fotó 

II. Adatkezelés célja 

Az Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatások biztosításához használja fel az 

adatokat, azokat részletezve a következő célokra: 

A. a munkaügy által kezelt adatok elsődleges célja a jogszerű munkavállalás 

ellenőrzése, továbbá a bérszámfejtés sikeres végrehajtása után a bérek / 

juttatások kifizetése 

B. gazdasági ügyfelek céges, személyes adatait elsősorban a törvény által 

meghatározott számlázási szabályok, ezentúl kapcsolattartás miatt kezeljük 

C. pedagógiai szolgáltatás esetén kezelt adatokat, az alapító okiratban szereplő 

tevékenységeink ellátásához szükséges kezelni, továbbá a jogszabályban 

foglalt előírások miatt kérjük be, majd tároljuk és dolgozzuk fel 

D. a Református EGYMI által üzemeltetett weboldalon szereplő nevek és 

elérhetőségek legfontosabb célja a kapcsolattartás megkönnyítése, a szülők, 

gondviselők és pedagógusok, gyógypedagógusok között 

Adatkezelés időtartama 

A. a munkaügyi és a gazdasági személyzet által kezelt adatok tekintetében az 

Adatkezelő a személyes adatokat a szerződő felek között létrejött jogviszony 

ideje alatt, továbbá a vonatkozó jogszabályok értelmében törlést követően, tíz 

évig tárolja4 

B. pedagógiai szolgáltatás esetén kezelt személyes adatokat „a tanulói jogviszony 

megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított harminc évig lehet kezelni, 

kivéve, ha ez alatt az idő alatt az érintettet ismét bejelentik a nyilvántartásba.”5  

C. az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalon a személyes adatokat az 

adatkezelés fennállásának ideje alatt, jogviszony megszűnése esetén azonnal, 

egyéb iránt akkor, ha a munkavállaló kéri adatai törlését az online felületről 

 

 
4 2000. évi C. törvény 151. § (13.) pont 
5 2011. évi CXC. törvény 44. § (6.) pont 
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III. A személyes adatok kezelésének jogalapja 

A munkaügyi, gazdasági által kezelt adatok jogalapja minden esetben szükséges a 

jogi kötelezettség teljesítése érdekében a 2012. évi I. törvény a munka 

törvénykönyvéről, továbbá a 1992. évi XXXIII. törvény alapján. 

Gazdasági ügyfeleink adatait a 2007. évi CXXVII. Törvény az általános forgalmi adóról 

foglaltakban kezeljük. 

A pedagógiai ellátás során kezelt adatok jogalapja a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti 

köznevelés alapján történik. 

Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalon kezelt adatok az érintett fél írásos 

hozzájárulása alapján történik. 

IV. Személyes adatok megismerhetősége 

A munkaügyi és gazdasági által kezelt személyes adatok közvetlen megismerésére, 

kizárólag az Adatkezelő jogosult, és természetesen az érintett fél. 

A pedagógiai ellátás során kezelt adatokat elsősorban csak az Adatfeldolgozók 

ismerhetik, továbbá az Adatkezelő is jogosult a megtekintésükre. 

Az Adatkezelő a lehetőségekhez képest a személyes adatokat a legnagyobb 

következetességgel, bizalmasan kezeli. A Református EGYMI hierarchikus 

felépítésében a különböző helyen elhelyezkedő munkatársak, különböző 

jogosultsággal rendelkeznek, melynek betartása különböző eszközökkel 

lehetségesek. Elsősorban a szobák mechanikai zárral ellátottak, másodsorban a 

védett területekre való belépések ellenőrzésére, korlátozására és szabályozására 

beléptető rendszert is igénybe veszünk. Ezenfelül a személyes adatokat tároló 

informatikai háttértárhoz is csak megfelelő jogosultsággal lehet hozzáférni, kizárólag 

az intézmény területéről, külső belépés (távoli elérés) nem lehetséges. 

V. Adattovábbítás 

Az Adatkezelő adattovábbítást külföldre6, harmadik félnek egyaránt nem végez. 

  

 
6 Kizárólag akkor lehetséges, ha az érintett fél hozzájárul ehhez, továbbá a 2013. évi XXXVII. 
törvényben meghatározottak alapján 
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VI. Adatfeldolgozó adatai 

Az Adatkezelő kizárólag olyan Adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik megfelelő 

garanciákat nyújtanak az adatkezelés mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok 

előírásainak való megfelelésében, kiemelten biztosítják az érintettek jogainak 

védelmét, továbbá megfelelő technikai és szervezési intézkedések tesznek a 

személyes adatok védelme érdekében. Az Adatfeldolgozó a személyes adatokat 

kizárólag az Adatkezelő írásbeli utasításai alapján kezeli, és a személyes adatok 

kezelésére feljogosított személyek titoktartási kötelezettséget vállalnak. 

A Református EGYMI a következő Adatfeldolgozókkal van kapcsolatban: 

- Fermalex Kft. – Társadalombiztosítási számfejtés – iroda@fermalex.hu  

- Novitax Számítástechnikai Számviteli Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. – 

integrált ügyviteli rendszerek fejlesztője – novitax@novitax.hu  

- Adorján Botond – weboldal adminisztrátor – botond.adorjan@gmail.com  

- Halasi Számítástechnika Bt. – céges e-mail fiókok tárhelyszolgáltatója – 

ladics.balazs@halasiszamtech.hu  

VII. Érintettek jogai 

Adatkezelő az érintett kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, 

azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá - az 

érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és 

címzettjéről. Az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb harminc 

napon belül, írásban válaszol. 

Az érintett jogosult kérheti a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes 

adatokat) személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Az 

Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek 

megtörténtéről írásban értesíti az érintettet. 

Az érintett a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy kezelésének 

korlátozását személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. 

Az Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik 

az adatkezelés megszüntetéséről, és törli az érintettet a nyilvántartásából. 
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Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését korlátozhatja, ha az érintett ezt kéri. Ha 

az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével 

csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy 

jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos 

közérdekéből lehet kezelni. 

Amennyiben az Adatkezelő az érintett helyesbítés, kezelésének korlátozása vagy 

törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül 

írásban közli a helyesbítés, kezelés korlátozása vagy törlés iránti kérelem 

elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy kezelés korlátozása 

iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági 

jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 

történő fordulás lehetőségéről. 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, 

A. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre 

vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő 

vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve 

kötelező adatkezelés esetén; 

B. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, 

közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint 

C. a törvényben meghatározott egyéb esetben. 

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 

de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében 

döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az érintett az 

Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt 

elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 

30 napon belül bírósághoz fordulhat. 

A fenti jogokat az érintettek egyaránt kérvényezhetik elektronikus, és írásos formában 

is. 
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Adatvédelmi tisztviselő elektronikus elérhetősége: 

- reformatusegymi@gmail.com 

Írásos formában a következő címen: 

- 2314 Halásztelek, Hold utca 6. (Pf. 44.) 

VIII. Adatbiztonság 

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, 

megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat 

az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok 

védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan 

felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden 

olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján 

továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság 

követelményének. 

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne 

férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne 

módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő alkalmazottai 

ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal 

nem rendelkező személynek nem adja át. 

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül 

se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az 

adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja. 

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan 

adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a 

politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, 

az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros 

szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak. 

Adatvédelmi incidens esetén az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 

72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a 

felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár 

kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Azon nem várt 
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esetben, ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, Adatkezelő a bejelentéshez 

mellékeli a késedelem igazolására szolgáló indokokat is. 

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a 

természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan 

késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. 

Az Adatkezelő az érintett részére adott, a valószínűsíthetően magas kockázattal járó 

adatvédelmi incidenssel kapcsolatos tájékoztatása során: 

A. világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét; 

B. információt nyújt a további tájékoztatást adó egyéb kapcsolattartó nevéről és 

elérhetőségeiről; 

C. ismerteti az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető 

következményeket; 

D. ismerteti az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy 

tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből 

eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket. 

IX. Jogérvényesítési lehetőségek 

A következő szerveknél élhet jogorvoslattal, ha a Református EGYMI bármiben 

megsértette a személyes adatokhoz való védelmet: 

A. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság - 1125 Budapest, 

Szilágyi Erzsébet fasor 22c 

B. Adott területi Bíróságnál 

X. Záró rendelkezések 

Jelen Tájékoztatóra az EU 2016/679 Rendelete („GDPR”), továbbá a magyar jog, 

különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény rendelkezései és a 2018. évi XXXVIII. Törvény az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek 

az Európai Unió adatvédelmi reformjával összefüggő módosításáról, valamint más 

kapcsolódó törvények módosításáról irányadóak. 

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi tájékoztatót az érintettek 

előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.  

2021. szeptember 1. 


