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Az iskolába jelentkező tanuló törvényes képviselője motivációs levelének kezelésére vonatkozó 

adatkezelési tájékoztató 
 

 

 

Bevezetés 

 

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) a Marianum Német Nemzetiségi 

Nyelvoktató Általános Iskola és Gimnázium, székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 21., OM azonosítója: 037326, 

(továbbiakban: Adatkezelő) első osztályába jelentkező gyermek törvényes képviselője által kitöltött 

írásbeli motivációs levél kezelése során történő személyes adatkezelésről nyújt tájékoztatást. 

 

Adatkezelő 2019. szeptember 2. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt 

rendelkezések szerint kezeli az Ön motivációs levelét, amelyet Ön első osztályba jelentkező gyermeke 

kapcsán írt meg és adott át személyesen az Adatkezelőnek.  

 

A Tájékoztató a GDPR, az Infotv., valamint a köznevelésről szóló egyéb releváns jogszabályok 

figyelembevételével készült. 

 

A Tájékoztató 2019. szeptember 2. napjától kezdve visszavonásig hatályos. A Tájékoztató nyomtatott 

formában hozzáférhető az Adatkezelő székhelyén. 

 

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor, egyoldalúan 

megváltoztassa. Amennyiben a Tájékoztató módosulna, akkor erről az Adatkezelő honlapján nyújt 

tájékoztatást (www.marianum.hu). 

 

1. Az Adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő megnevezése 

 

Az Ön motivációs levelének kezelésére a Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános 

Iskola és Gimnázium (székhely: 2030 Érd, Alsó u. 21., OM azonosító: 037326), mint Adatkezelő 

jogosult.  

Az Ön motivációs levelében megadott személyes adataihoz (az Ön neve, gyermeke neve, hitélete, 

vallásgyakorlás módja, a gyermek iskolai nevelése-oktatása szempotjából fontos információk), az 

iskolában a következő pozíciót betöltő személyek jogosultak hozzáférni: az iskola igazgatója, az 

igazgatóhelyettesek, püspöki biztos, iskolatitkár.  

 

Az iskola adatvédelmi tisztviselője: Sipos Adrienn Ügyvédi Iroda 

Elérhetősége: adatvedelem@marianum.hu 

 

 

Marianum  

Német Nemzetiségi Nyelvoktató  

Általános Iskola és Gimnázium 
2030 Érd, Alsó u. 21. – OM 037326 

2031 Érd, Pf. 119 

Tel.: 06-(23)-365-481 

E-mail: titkarsag@marianum.hu 

www.marianum.hu 
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2. Az adatkezelés célja és jogalapja 

 

Az iskola a motivációs levelet a leendő elsős tanulók családi hátterének, a gyermek és a család 

világnézetének megismerése céljából kezeli. 

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet a motivációs levél kitöltésével ad meg 

[GDPR 6. cikk (1) a) pont].  

A motivációs levél személyes adatainak megadása nem jogszabályon vagy szerződéses 

kötelezettségen alapul, nem előfeltétele szerződés megkötésének, Ön nem köteles ezen adatokat 

megadni. A motivációs levél ki nem töltése esetén Ön és gyermeke semmilyen hátrányba nem kerül. 

Kezelt személyes adatok köre: az Ön vezeték- és keresztneve, gyermeke vezeték és keresztneve, 

vallásgyakorlása,  hitélete, olyan egyéb információk, amelyek a gyermek iskolai oktatása-nevelése 

szempontjából fontos lehet. 

 

3. Személyes adatok címzettjei 

 

A motivációs leveleket az iskola további természetes vagy jogi személy részére nem adja át, nem 

továbbítja. 

 

4. Az adatkezelés időtartama 

 

Az intézmény az Ön által írt motivációs levelet annak átadásától kezdve kezeli. Az intézmény a 

motivációs levelet az első osztályosok felvételi rangsorának kihirdetését követő 10 napig kezeli, ezt 

követően megsemmisíti. 

  

5. Információbiztonság 
 

Az Adatkezelő megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok 

biztonságát garantálja. 

Az Adatkezelő az adatokat eszközökön nem tárolja. 

 

6. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai 
 

A leendő elsős tanulók családi hátterének, a gyermek és a család világnézetének megismerése 

céljából kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzájárulás visszavonásához, a 

hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az 

adathordozhatósághoz és a tiltakozáshoz való jogokat gyakorolhatja. 

6.1 Hozzájárulás visszavonása: Ön bármikor indokolás nélkül visszavonhatja hozzájárulását. 

6.2 Hozzáféréshez való jog: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő elérhetőségeinek valamelyikén 

benyújtott kérelmére hozzáférést kapjon az Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz. Ön 

jogosult arra, hogy az adatkezelésről tájékoztassák. A motivációs levélről másolatot kérhet. 

6.3 Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult az Adatkezelőtől kérni, hogy indokolatlan késedelem 

nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos 

személyes adatait.  

6.4 Adatkezelés korlátozása: Ön jogosult kérni az Adatkezelő által kezelt, Önre vonatkozó 

személyes adatok kezelésének korlátozását. 

6.5 Adathordozhatóság: Ön jogosult kérni az Adatkezelő által kezelt, Önre vonatkozó személyes 

adatok rendelkezésre bocsátását. Kérheti azt is, hogy az Adatkezelő egy Ön által megjelölt 

másik adatkezelő részére továbbítsa a személyes adatait.  

6.6 Törléshez való jog: Az intézmény az Ön kérésére törli a személyes adatait. 

6.7 Tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. 

 

 

 

 



7. Jogsértés esetén tehető lépések 
 

7.1 Ha Ön úgy gondolja, hogy az Adatkezelő megsértette a jogait a személyes adatok kezelése 

során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: 

adatvedelem@marianum.hu 

Kérelmére 30 napon belül írásbeli választ kap. 

 

7.2 A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be hatósághoz 

az alábbi elérhetőségen: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Levelezési cím:  1530 Budapest, Pf.:5. 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu. 

 

7.3 Személyes adatai kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat. A perre a 

GDPR, az Infotv., illetve a Ptk. és a Pp. szabályai alkalmazandók. A per elbírálása a 

törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye 

szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az 

alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek). 

 

Érd, 2019. szeptember 1. 

 

 

 

Takácsné Tóth Noémi s.k. 

igazgató 

   PH. 
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Motivációs levél 

 

Kérem, hogy önkéntes alapon mutassa be a családot, illetve a gyermeket, a család hitéletét, 

vallásgyakorlását, azokat a jellemzőket, amelyeket a gyermek iskolai nevelése-oktatása szempontjából 

fontosnak érez, és szívesen megoszt velünk.1 

A motivációs levél ki nem töltése esetén a jelentkező gyermek hátrányba nem részesül. 

 

 

 
1A felvételt nyert tanulók listájának kialakulása és kihirdetése után a motivációs levelet 10 napig 

tárolja, legkésőbb a 10. napon megsemmisíti az Ön eltérő rendelkezésének hiányában. 
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