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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 

KÉPZÉSI KÖTELEZETTSÉG FELMÉRÉSÉHEZ 

 

SZÜKSÉGES ADATKEZELÉSRŐL 
 

AZ ADATKEZELÉS MEGNEVEZÉSE 

Az adatkezelés célja, hogy a Zsinat Zs.46/2019.11.20. határozatával a Magyarországi Református 

Egyház köznevelési törvénye (1995. évi I. törvény) Vhu. 12. § a (2) és (3) bekezdés történő kiegészítése 

alapján továbbképzésre kötelezettek számára megállapítható legyen képzési kötelezettségük formája. 

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, AZ ADATKEZELÉS RÖVID LEÍRÁSA 

A Zsinat Zs.46/2019.11.20. határozatával a Magyarországi Református Egyház köznevelési törvénye 

(1995. évi I. törvény) Vhu. 12. § a (2) és (3) bekezdéseiben meghatározta azokat a képzéseket, amiket a 

Magyarországi Református Egyház köznevelési törvénye hatálya alá eső intézmények vezetőinek 

teljesíteniük kell intézményvezetői feladatik ellátásához. A képzési szükségletek felmérése során 

kizárólag olyan adatok kezelésére kerül sor, amelyek feltétlenül szükségesek az érintett képzési 

kötelezettségének megállapításához és a pontos képzési igény meghatározásához, illetve a felmérés 

eredménye alapján a képzési kötelezettséggel kapcsolatos tájékoztatáshoz. 

 

ADATVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLAT ÉS KONZULTÁCIÓ 

Nem szükséges, az adatkezelés hozzájárulás alapján történik. Amennyiben valaki nem járul hozzá a 

személyes adatai kezeléséhez, válasza nem kerül rögzítésre. 

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA 

Az érintett hozzájárulása, valamint Magyarországi Református Egyház köznevelési törvénye (1995. évi 

I. törvény) Vhu. 12. § a (2) és (3) bekezdése szerinti képzések oktatásának kötelezettsége. 

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJÁVAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

A jelen adatkezelés során a végzettséggel, szakképzettséggel kapcsolatos adatok pontosítása történik 

meg annak érdekében, hogy a kötelezettek részére személyre szabott előrehaladást biztosítsanak a 

Magyarországi Református Egyház köznevelési törvénye (1995. évi I. törvény) Vhu. 12. § a (2) és (3) 

bekezdéseiben meghatározott képzéseket folytató intézmények.  

 

ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI, KÉPVISELŐJE ÉS AZ 

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐNEK AZ ELÉRHETŐSÉGE 

 

Adatkezelő megnevezése: Károli Gáspár Református Egyetem 

Székhely és levelezési cím: 1091 Budapest, Kálvin tér 9. 

Telefonszám:  +36 (1) 455 9060 

E-mail cím:   rektori.hivatal@kre.hu 

Képviselő:  Dr. Czine Ágnes rektori feladatokkal megbízott 

rektorhelyettes 

Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs 

E-mail cím:   adatvedelem@kre.hu  
 
 

IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓ(K) ADATAI 

- 
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AZ ADATOK MEGŐRZÉSÉNEK, TÖRLÉSÉNEK IDEJE, VAGY AZ IDŐTARTAM 

MEGHATÁROZÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

A képzési igények felmérése és a képzési kötelezettségek megállapítása után a képzésre kötelezett 

tájékoztatását követően 2021. január 31-én törlésre kerülnek. 

 

AZ ÉRINTETTEK KÖRE 

A Magyarországi Református Egyház által fenntartott és működtetett református köznevelési 

intézmények vezetői. 

 

AZ ÉRINTETTEK (BECSÜLT) SZÁMA 

A beérkezett igények függvénye, várhatóan kevesebb, mint 200 fő. 

 

A KEZELT ADATTÍPUSOK KÖRE 

Végzettségre, munkahelyre és elérhetőségre vonatkozó adatok. 

 

AZ ADATOK FORRÁSA (AZ ÉRINTETT, VAGY MÁS ADATKEZELÉS) 

Az adatok az érintettől származnak. 

 

AZ ADATKEZELÉS MÓDSZERE 

Elektronikus (számítógépes) adatkezelés. 

 

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA 

Az adatbiztonsági intézkedések az adatfeldolgozó rendszerében biztosítottak. 

 

AZ ÉRINTETTI JOGOK GYAKORLÁSÁRA BIZTOSÍTOTT ELÉRHETŐSÉGEK 

Az érintett a jogait bármilyen kommunikációs csatornán (papír alapon, személyesen, elektronikus úton) 

tudja gyakorolni az egyetem székhelyén, postai címén, illetve az adatvedelem@kre.hu e-mail címen 

keresztül. 

 

KÜLSŐ ADATTOVÁBBÍTÁSÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ 

Külső adattovábbításra a Református Pedagógiai Intézet és a KRE TFK felé kerül sor, a hatályos 

jogszabályok rendelkezései szerint.  

 

HARMADIK ORSZÁGBA TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁSRA VONATKOZÓ 

INFORMÁCIÓK 

Harmadik országba nem történik adattovábbítás. 
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