
Tájékoztatás az országos művészeti 

tanulmányi versenyek során tárolt 

személyes adatok kezeléséről 

A középfokú oktatási intézmények és a közoktatás központi szervei között naprakész 

információcserét biztosító, Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv 

feladatkörébe tartozó országos művészeti tanulmányi versenyek nyilvántartásában (a 

továbbiakban: Nyilvántartás) tárolt személyes adatok tekintetében a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 

adatok szabad áramlásáról, az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 

27-i (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR) 14. cikk, valamint az információs 

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

(továbbiakban: Infotv.) 16. §, szerinti tájékoztatás. 

Az adatkezelés célja: A országos művészeti tanulmányi versenyek jogszerű lebonyolítása, a 

versenyeredményekről hiteles adatbázis kialakítása. Az Oktatási Hivatal honlapján közzétett 

személyes adatok esetében az adatkezelés célja a nyilvánosság tájékoztatása. 

Az adatkezelés jogalapja:  

 az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Onytv.) 

4.§ (2) bekezdés m) pontja, és 1. melléklet XIII. alcíme, azaz a GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés c) pontja alapján az Oktatási Hivatalra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, 

illetve e) pontja alapján közfeladat ellátása. 

 a döntő helyezettjeinek, illetve a felkészítő tanárok adatainak az Oktatási Hivatal 

honlapján való közzététele esetében az érintett tanuló törvényes képviselője, vagy 18. 

életévét betöltött tanuló esetében a tanuló, valamint a felkészítő tanár hozzájárulása a 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, Az érintett hozzájárulását bármikor 

visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a 

hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

Az adatkezelésre jogosult személye: Oktatási Hivatal az Onytv., illetve az Oktatási Hivatalról 

szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 3. § c) pontja, 3/C. § és 7. § (5) bekezdése alapján. 

Az érintettek és a kezelt adatok köre: a versenyzőt nevező iskola neve, OM azonosítója, 

feladatellátási hely sorszáma, a versenyző oktatási azonosító száma, neve, évfolyama, osztálya, 

a felkészítő tanár, a kísérő tanár neve, illetve a versenyző döntőbe jutása esetén a versenyen 

elért eredménye, amely adatokat a versenyszervező intézmények, az Oktatási Hivatal versenyek 

szervezéséért felelős munkatársai, valamint a felsőoktatási felvételi eljárásban történő 

részvétele esetén az Oktatási Hivatal Felsőoktatási Felvételi Főosztályának munkatársai 

ismerhetnek meg. Az Oktatási Hivatal a honlapján közzéteszi a díjazott tanulók nevét, iskoláját, 

évfolyamát, osztályát, valamint a felkészítő tanár nevét. 

Az adatok forrása: Az adatokat a versenyszervező intézmény továbbítja az Oktatási 

Hivatalba. 



Az adatkezelés időtartama: Jelen kötelező adatkezelés időtartamát az Onytv. nem határozza 

meg, ezért az Infotv. 5. § (5) bekezdése alapján az Oktatási Hivatal az adatkezelés 

megkezdésétől legalább háromévente felülvizsgálja, hogy az általa a Nyilvántartásban kezelt 

személyes adatok kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e.  

Az Oktatási Hivatal a honlapján közzétett személyes adatokat csak abban az eseten törli, ha az 

érintett valamely jogának gyakorlása eredményeként ez szükségesnek mutatkozik. 

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei: Az Oktatási Hivatal 

a Nyilvántartásban folytatott adatkezelése során biztosítja a GDPR-ban, valamint az Infotv.-

ben, meghatározott alapelvek, továbbá az érintettek jogainak érvényesülését. 

A versenyző saját adatai tekintetében jogosult betekinteni, valamint a Nyilvántartásban tárolt 

adatainak helyesbítését, az adat korlátozását az adatot szolgáltató köznevelési intézménytől, 

vagy az Oktatási Hivataltól jogosult kérni, illetve tiltakozhat adatainak kezelése ellen. 

Az érintett jogainak sérelme esetén a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes 

bírósághoz fordulhat, valamint panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál (www.naih.hu, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1530 

Budapest, Pf.: 5., ugyfelszolgalat@naih.hu). 

Az adattovábbításra vonatkozó rendelkezések: 

a) a felsőoktatási felvételi alrendszer részére az Onytv. 4.§ (5) bekezdése alapján a 

felsőoktatási felvételi eljárásban résztvevők adatai a felsőfokú felvételi eljárás 

lebonyolítása céljából;  

b) az érintettek hozzájárulása alapján a versenykiírás értelmében a döntő helyezettjeinek 

nevét (évfolyamát), iskolájuk nevét (székhelyét) és a felkészítő tanárok nevét az 

Oktatási Hivatal a honlapján közzéteszi a nyilvánosságra hozott adatok bárki számára 

hozzáférhetőek; 

c) harmadik országba történő adattovábbításra nem kerül sor. 

Az Oktatási Hivatal által folytatott adatkezelésről szóló általános adatkezelési tájékoztató az 

alábbi linken érhető el. Ebben megtekintheti az Oktatási Hivatalra mint adatkezelőre vonatkozó 

adatokat, a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveket és fogalmakat, és az érintetti jogokra 

vonatkozó részletes tájékoztatást. 

Adatbiztonság: Az Oktatási Hivatal gondoskodik a Nyilvántartásban tárolt személyes adatok 

biztonságáról; ennek érdekében a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, 

továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat 

figyelembevételével megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az 

irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi előírások érvényre juttatásához szükségesek. Az 

Oktatási Hivatal az általa kezelt adatokkal összefüggésben esetlegesen felmerülő adatvédelmi 

incidensek tekintetében minden esetben a GDPR és az Infotv. rendelkezéseit szem előtt tartva 

jár el. 

Az Oktatási Hivatal hatályos adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata az alábbi linken 

tekinthető meg. 

http://www.naih.hu/
https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato
https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato

