BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM
H 2330 Dunaharaszti, Baktay tér 1.
Tel/Fax: (00-36) 24-370-324

Kérelem
a központi írásbeli felvételi vizsga során
a vizsgaszervezést érintő speciális körülményekre, illetve eszközökre vonatkozóan
Vizsgaszervező intézmény neve: Baktay Ervin Gimnázium
címe: 2330 Dunaharaszti, Baktay tér 1.
Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr!
Alulírott……………………………………………… (szülő, gondviselő) azzal a kéréssel fordulok Önhöz,
hogy……………………............................................. nevű gyermekem számára a mellékelt, érvényes
szakértői véleményben foglaltak alapján, a felsorolt kedvezmények igénybevételét a központi írásbeli
felvételi vizsgán engedélyezze.
Tantárgy

Kért kedvezmény1:

...........................................................................
szülő (gondviselő) aláírása
…………………., 2020. …………………
A kérelmet és a szakértői véleményt a központi írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lappal
együtt kell benyújtani a vizsgaszervező iskolához.
A kérelmet a vizsgaszervező iskola igazgatója bírálja el. Az igazgató a szakértői vélemény alapján hoz
döntést arról, hogy milyen kedvezményeket biztosít az SNI tanulónak az írásbeli vizsga során.
A döntés kizárólag a központi írásbeli vizsga letételének körülményeire vonatkozik.
Melléklet: érvényes szakértői vélemény másolati példánya

Lehetséges kedvezmények:
- időhosszabbítás
- az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott segédeszköz használata
- a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentés
1

2

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Érintett!
A középfokú köznevelési intézmény a központi írásbeli vizsga lefolytatásához megadott személyes adatokat – 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 szóló Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679. rendelet (a továbbiakban: GDPR) előírásainak betartásával – az alábbiak szerint használja fel:
1.
Adatkezelő adatai, elérhetősége:
Megnevezés: Lévai Mónika
Székhelye: 2330 Dunaharaszti, Baktay tér 1.
Elektronikus levélcím: igazgato@baktayg.hu Telefon: 06-24/370-324
2.
Adatvédelmi tisztviselő: név: dr. Gyürki-Thomann Anikó, cím: 2310 Szigetszentmiklós, ÁTI-Sziget Ipari
Park 1/A., elektronikus levélcím: aniko.gyurki-thomann@kk.gov.hu
3.
A kezelt adatok köre: tanuló oktatási azonosító száma, neve, születési helye, ideje, anyja neve, lakcím,
tanuló telefonszáma, szülő telefonszáma, értesítési e-mail elérhetősége, sajátos nevelési igényű, valamint a
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkező esetén a szakértői bizottság véleménye és a
hosszabb felkészülési idő, az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott eszközök biztosítására vonatkozó
kérelem, szakértői bizottság véleményének másolata, valamint a központi írásbeli vizsga típusa, tárgya, eredménye,
továbbá a tanuló általános iskolájának OM azonosítója, neve, székhelyének címe, a központi írásbeli vizsgát szervező
intézmény (feladatellátási hely) neve, címe.
A köznevelési intézmény az Oktatási Hivatal által működtetett középfokú intézmények felvételi információs
rendszerében (a továbbiakban: KIFIR) köteles rögzíteni a vizsgázók jelentkezési adatait. Az adatok rögzítése
adattovábbításnak minősül a KIFIR rendszerén keresztül az Oktatási Hivatal címzett részére.
4.
Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Az adatkezelő jogi kötelezettségét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 50. § (4) bekezdés, 51. § (5) bekezdés, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI r.) 33. § írja elő.
5.
Az adatkezelés célja: A központi írásbeli vizsga lebonyolítása és a vizsga során a sajátos nevelési igényű,
valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkező részére hosszabb felkészülési idő, az
iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott eszközök biztosítása a szakértői vélemény alapján, továbbá a
vizsgázó értesítése az eredményről.
6.
Az adatkezelés időtartama: 2021. szeptember 15.
7.
Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett joga: A GDPR 13. cikk (2) bekezdés alapján:
A tájékoztatás kéréséhez való jog: Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban
tájékoztatást kérhet a Tankerületi Központtól arról, hogy a) mely személyes adatait, b) milyen jogalapon, c) milyen
adatkezelési cél teljesítése érdekében, d) milyen forrásból, e) mennyi ideig kezeli, f) kinek, mikor, milyen jogszabály
alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. Az érintett
kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségen teljesíteni kell. A helyesbítéshez való jog: Az
érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy az intézményvezető módosítsa a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatát, kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését. A törléshez való jog: Az
érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a személyes adatainak a törlését, kivéve, ha
az adatkezelés közérdekből valósul meg, jogszabályon alapul, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez,
védelméhez vagy véleménynyilvánítás szabadságához, tájékozódáshoz való jog gyakorlásához szükséges. Adatkezelés
korlátozásához (zárolásához) való jog: Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti,
hogy az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, b) az érintett vitatja az
adatok pontosságát, c) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok
felhasználásának a korlátozását, d) az adatkezelőnek már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából,
de az érintett igényli azokat jogi igényei érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy védelméhez. Az adatkezelés
korlátozása az a) pontban foglalt esetben arra az időtartamra szól, amíg az adatkezelő megállapítja, hogy az
adatkezelés jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. A b)-d) pontban foglalt
esetben a korlátozás a kérelemben foglaltak szerinti ellenőrzés lefolytatásáig tart.
8.
Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak a gyakorlása iránti kérelmet a intézményvezetőnél
személyesen, az adatkezelő székhelyén, postai úton vagy elektronikusan az 1. pontban elektronikus levélcímen kérheti.
Az intézményvezető a kérelmet 25 napon belül megvizsgálja, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Az
érintett a jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
vizsgálatát kezdeményezheti. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Postacím: 1530 Budapest, Pf.:
5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Telefon: +36 (1) 391-1400, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
A jogérvényesítés módjára az Infotv. 22-23. §-a, valamint az 52-58. §-a vonatkozik.

