
…………………………………………………………………. 
intézmény/tagintézmény (adatkezelő) neve 
 

Önkéntes nyilatkozat 
a köznevelési intézménybe történő belépéshez 

 
Tanuló neve: …………………………………………………..  
 
Születési idő és hely: …………………………………………………….. 
 
Édesanyja születési neve: ………………………………………………., Osztálya: ………………… 
 
Lakóhelye: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nyilatkozom, hogy  
 
Veszélyeztető tényezők: Igen Nem 
Egészségesnek érzem magam és gyermekem (az intézmény tanulója), 
magam és a közös háztartásban élő hozzátartozóink mentesek a 
következő tünetektől: Láz (az elmúlt 14 napban), új keletű köhögés, 
nehézlégzés, hirtelen kezdetű szaglásvesztés, ízérzékelés hiánya, vagy 
zavara, fejfájás, hidegrázás, izomfájdalom, fáradékonyság, levertség, 
gyengeség, hányás és/vagy hasmenés  

  

Én magam, gyermekem, és a közös háztartásban élő hozzátartozónk járt 
külföldön, vagy volt szoros kapcsolata külföldről hazatért személlyel 
az elmúlt 14 napban. 

  

A külföldi ország(ok) megnevezése: 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Magamnak, gyermekemnek, vagy a közös háztartásban hozzátartozónak 
az elmúlt 14 napban volt-e szoros, vagy közvetlen kapcsolata COVID-
19. fertőzött személlyel. 
 

  

 
Kijelentem, hogy az általam közölt adatok – legjobb tudomásom szerint – a valóságnak megfelelnek. 
Vállalom, hogy a kockázati tényezőkkel kapcsolatos minden lényeges változást haladéktalanul közölni 
fogok az intézménnyel. Nyilatkozom, hogy vállalom a köznevelési intézménnyel történő 
együttműködést, és kapcsolattartást, ehhez elérhetőségként a következőket adom meg: 
 
e-mail cím: ………………………………………..,telefonszám:  ……………………………… 

 
A gyermekem és saját személyes adataim adatkezelő általi kezelésére vonatkozó tájékoztatást 
megismertem, azt megfelelőnek tartom és megértettem. A tájékoztatásban foglaltak ismeretében 
önkéntesen, egyértelmű és félreérthetetlen beleegyezésemet adom a személyes, illetve különleges - 
adatok kezeléséhez a COVID-19. járvány elleni védekezés megvalósításához szükséges mértékben és 
célból. 

       
 ……………………………………………………. 
        Nyilatkozó aláírása 

Nem kívánok nyilatkozni, nem járulok hozzá az adatkezeléshez: 
         ……………………………………. 
         Aláírás 



Egyedi tájékoztatás a COVID-19 koronavírus járvánnyal 
kapcsolatos, a tanulók és velük egy háztartásban élő 

hozzátartozók személyes adatainak kezeléséről 

Tisztelt Szülők, tisztelt 14. életévét betöltött Tanuló! 

A köznevelésben tanuló gyermekek és a munkájukat végző pedagógusok 
közvetve több millió állampolgárral vannak napi szintű kapcsolatban. 
Sajnálatosan közismert a COVID-19 koronavírus világjárvány terjedése, ezért 
a köznevelési intézmény kiemelten fontos feladatának tartja, hogy a 
járványveszély kockázatait a lehető legkisebb mértékre szorítsa vissza, védve 
ezzel a tanulók és velük egy háztartásban élő szülők, hozzátartozók életét és 
egészségét. 
 
Az intézmény már több intézkedést is végrehajtott, illetve fog tenni a 
biztonságos tanévkezdés érdekében: 
• Alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarításra került sor a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlásainak 
megfelelően az abban meghatározott tisztító és fertőtlenítőszerek 
alkalmazásával. 

• Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosít az 
intézmény. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden 
belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét. 

• A szociális helységekben az intézmény szappanos kézmosási lehetőséget 
biztosít, melyet vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel is kiegészít. 
Kéztörlésre papírtörlőket biztosít az intézmény. 

• A személyi higiéne alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók 
korosztálynak megfelelő szintű részletes tájékoztatást kapnak az 
intézményben (pl.: köhögési etikett: papír zsebkendő használata 
köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába 
dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés), kérjük ezt a fajta 
egészség-tudatosságot a szülők is erősítsék gyermekeikben. 

• Napi többször fertőtlenítő takarítás (termekben, a 4 folyosókon és a 
szociális helységekben) során sor fog kerülni a kézzel gyakran érintett 
felületek (padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, 
villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, 
monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) 
vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére. Az intézményben lévő játékok, 
sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen fertőtlenítjük. 
Rendszeres természetes szellőztetésre, fog sor kerülni, a helyiségek 
ablakát - az időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség 
szerint nyitva fogjuk – tartani. 

• Az osztályok tanulóinak keveredését, csoportosulások kialakulását 
igyekszik megelőzni az intézmény (csengetési rend kialakítása, 
osztályterem védőtávolság figyelembevételével történő kialakítása, 
osztályok nem vándorolnak) 

• A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem 
kötelező. 

• Amennyiben egy tanulónál, pedagógusnál, egyéb dolgozónál a fertőzés 
tüneteinek gyanúja merül fel, haladéktalanul elkülönítésre kerül az 
intézmény izolációs helyiségében, egyúttal értesítésre kerül az iskola-
egészségügyi orvos, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további 
teendőkről. Tanuló gyermek esetén ezzel egy időben a szülő/gondviselő, 
valamint gyermek háziorvosának/házi gyermekorvosának értesítése is 
meg fog történni. 

 
A koronavírus elleni hatékony védekezés érdekében a fenti intézkedéseken túl 
szükséges a tanulók és szüleik együttműködése az intézménnyel, melye előre 
is köszönünk! Ennek keretében kérjük, hogy legyenek szívesek nyilatkozni 
a mellékelt adatok megadásával. A nyilatkozat kizárólag önkéntes alapon 
történik, ez alapján az Ön és gyermekére vonatkozó személyes adatok 
kezelése kizárólag az érintett hozzájárulásán alapulhatnak.  
 
14 év alatti gyermek esetében a szülői felügyeleti joggal bíró szülő, a 
törvényes képviselő, 14-18 év közötti gyermek esetében a szülői felügyeleti 
joggal bíró szülő, törvényes képviselő és a gyermek együttesen és 
egybehangzóan, 18 év felett a tanuló önállóan jogosult a hozzájáruló 
nyilatkozat megtételére. Különélő, elvált szülők esetében a szülői felügyeleti 
jogot gyakorló szülő jogosult nyilatkozatot tenni, e vonatkozásban az 
intézmény a szülő(k) erre vonatkozó nyilatkozatát tekinti irányadónak, vita 
esetén annak elbírálása a hatáskörrel rendelkező hatóság (gyámhatóság, 
bíróság) feladata. 
 
1) Az adatkezelés célja: a COVID-19 koronavírus járvány terjedésének 
megelőzése, az eredményes védekezés érdekében a tipikus kockázati tényezők 
előzetes feltérképezése,  
 
2) Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és c) pontja, 
valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdésének 
b) pontja, azaz az érintett – illetve törvényes képviselője - önkéntes 
hozzájárulása. 
 
3) Az érintettek lehetséges köre: az intézmény tanulói, gyermekek. 

 
4) Az adatkezeléssel érintett járványveszély elleni védekezés leglényegesebb 
megvalósított és tervezett intézkedéseit az előzőekben már bemutattam. 
 
5) Az adatkezeléssel érintett adatok köre, célja:  
Kezelt adat Adatkezelés célja 
Név, osztály, születési idő, 
édesanya születési neve, lakcím 

a gyermek/tanuló azonosítása 

Szülő vagy törvényes 
képviselőjének neve, telefonos és 
elektronikus elérhetősége 

Szülő, törvényes képviselő 
azonosítása, kapcsolattartás a tanuló 
érdekében  

különleges  adatok: 
a tanuló és szülője által ismert 
kockázati tényezők: közérzeti, 
illetve betegség tünetek, külföldi 
utazás, fertőzöttel kapcsolat 
 

 
a tanuló és a köznevelési intézmény 
dolgozójának életéhez, testi 
épségéhez, egészségéhez fűződő 
jogának biztosítása 

 
6) Az adathozzáférés nem automatizált döntéshozatal keretében történik, 
profilalkotásra az adatok alapján nem kerül sor.  
 
7) Az adatkezelés időtartama: a célhoz kötöttség elvének megfelelően a 
COVID-19 koronavírus világjárvány terjedése elleni védekezés időtartama 
alatt. 
 
8) Adattovábbítás történhet a fertőzés gyanúja esetén - melyről ez úton 
értesítem – a következőknek: 
• iskola-egészségügyi orvos, 
• szülő/gondvisdelő, valamint gyermek háziorvosának/házi 

gyermekorvosának, 
• a gyanú orvosi megítélését követően az intézményfenntartó felé, az NNK 

protkollnak megfelelően. 
 
9) Az intézmény és a Kecskeméti Tankerületi Központ adatvédelmi 
tisztviselőjének adatai: 

dr. Mészáros László 
Telefon: 06/76/795-226 

e-mail: laszlo.meszaros@kk.gov.hu 
 
10) Önnek, mint érintettnek, joga van ahhoz, hogy  
a) Az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését 
megelőzően tájékoztatást kapjon az Infotv. 16 § szabályai szerint - előzetes 
tájékozódáshoz való jog, 
b) Kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő 
információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa az Infotv. 17. § 
szabályai alapján - hozzáféréshez való jog, 
c) Kérelmére, valamint az Infotv. 18. §-ban meghatározott további esetekben 
személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse - 
helyesbítéshez való jog, 
d) Kérelmére, valamint az Infotv. 19. §-ban meghatározott további esetekben 
személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza - az adatkezelés 
korlátozásához való jog, 
e) Kérelmére, valamint az Infotv. 20. §-ban meghatározott további esetekben 
személyes adatait az adatkezelő törölje a továbbiakban: törléshez való jog. 
f) Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert 
kezdeményezhet az adatkezelő – Kecskeméti Tankerületi Központ - ellen. A 
per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett 
választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 
g) Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, mint 
érintett, Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha 
megítélése szerint  
• az adatkezelő a 10. a-e) pontokban ismertetett jogai érvényesítésében 

korlátozza Önt, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét 
elutasítja, 

• az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a személyes 
adatok kezelésére irányadó jogszabályi rendelkezéseket.  

 
A felügyeleti hatóság adatai: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5 
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

telefon: +36 (1) 391-1400 
fax.: +36 (1) 391-1410 
honlap: www.naih.hu 


