OKTATÁSI HIVATAL

Tájékoztatás
az elektronikus együttműködésre kötelezett szervek részére
Adatvédelmi kötelezettségek az elektronikus együttműködés során

1. Adatbiztonsági intézkedések
Az Oktatási Hivatal gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon
technikai és szervezési intézkedéseket, melyek AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS
2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE 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 (általános adatvédelmi rendelet, a
továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és az egyéb adat-, és titokvédelmi
szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a
véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az Oktatási Hivatal a biztonságról szerverszintű és
alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
Az Oktatási Hivatal a kezelt adatokat egy magas rendelkezésre állású, megbízható, dedikált
kiszolgálói környezetben tárolja. A fizikai védelem 24 órás őrzéssel, elektronikus
beléptetőrendszerrel és kamerás megfigyelőrendszerrel biztosított. A Hivatal az elektronikus
szakrendszerek tekintetében nem biztosít hozzáférést olyan személyeknek, akik arra nem
jogosultak, és mindent intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatok illetéktelen
személyek birtokába ne kerüljenek.
2. Adatvédelem az együttműködés során
Az együttműködő szerv köteles a GDPR és az Infotv. alapján eljárni az elektronikus
információátadás során. Az együttműködő szerv részéről az adat kezelése csak meghatározott,
egyértelmű és jogszerű célból történjen, és a kezelt adatok az adatkezelés céljai szempontjából
megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk.
Az adatvédelmi kötelezettségekre való tekintettel az adatigénylő szervnek az együttműködés
során pontosan meg kell jelölnie, hogy az adatokat, iratokat milyen célból és milyen jogalap
alapján kívánja megismerni, amely célt és adatkezelési jogalapot a megkeresésben kell
rögzíteni.
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Az együttműködő szerv az adatok átvételét követően köteles gondoskodni az adatok
biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a szervezeti és technikai intézkedéseket, és
kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR és az Infotv. érvényre juttatásához
szükségesek.
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