Tájékoztatás az érettségi vizsgára jelentkező
személy adatainak kezeléséről
Az érettségi vizsgára történő jelentkezés során a személyes adatok kezelésére
- az általános adatvédelmi rendeletben (Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679
Rendelete 14. cikk, a továbbiakban: GDPR)
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben,
- az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Onytv.),
- valamint az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendeletben (a
továbbiakban: Vizsgaszabályzat)
meghatározott rendelkezések alapján kerül sor.

Az adatkezelés célja: az érettségi vizsgák megszervezése és törvényes lefolytatása.
Az adatkezelés jogalapja: az Onytv. 4. § (1) bekezdésének a) pontja, valamint, (2) bekezdésének d)-e) pontja,
valamint 1. számú mellékletének IV. és V. alcíme.

Az adatkezelésre jogosult személye: az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) az Oktatási Hivatalról szóló
121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján.

Az érintettek és a kezelt adatok köre: az Onytv. 2. §-a, valamint 1. számú mellékletének IV. és V. alcíme alapján
A kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszere az alábbi személyes adatokat tartalmazza:
1.1. a vizsgázóra vonatkozóan:
- viselt név,
- születési név,
- anyja születési neve,
- születési hely,
- születési idő,
- állampolgárság(ok),
- nem,
- lakcímadatok, értesítési adatok
- sajátos nevelési igényére, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségére vonatkozó adat;
- nevelési-oktatási intézmények neve, címe, OM azonosítója;
- nevelés-oktatásának helye;
- nevelés-oktatásának képzési típusa;
- nevelés-oktatásának egyéb speciális jellemzői;
- nevelés-oktatásának munkarendje;
- évfolyama, osztálya;
- érettségi bizonyítványának sorszáma;
- az érettségi bizonyítványt kiállító intézmény OM azonosítója;
- a középiskolai tanulmányok befejezésének helye, ideje, az intézmény OM azonosítója;
- a jelentkezés adatai: a vizsgatárgy neve, a vizsga szintje, a vizsga fajtája, a vizsgához kapcsolódó
mentesség, a vizsgatárgyhoz kapcsolódóan a vizsgadíjfizetési kötelezettség ténye;
- a vizsgadíjköteles vizsgák esetén a vizsgadíj befizetésére vonatkozóan a befizetés összege, a befizetés
dátuma, a befizetést igazoló készpénzátutalási megbízás sorszáma;
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1.2. a korábbi érettségi vizsgaidőszakokban megszerzett vizsgaeredményekre vonatkozóan:
- a vizsgatárgy;
- a vizsga szintje;
- a vizsga fajtája,
- a vizsgához kapcsolódó mentességek;
- a vizsga nyelve;
- a vizsga érdemjegye;
- a vizsgán elért százalékos eredmény;
- az érettségi dokumentum típusa;
- az érettségi dokumentumot kiállító intézmény OM azonosítója;
- az érettségi dokumentum kiállításának vizsgaidőszaka;
- vizsgabeosztásának adatai;
- az érettségi vizsga helye, időpontja;
- a vizsgán elért részletes vizsgapontszámok és a vizsgakörülmények;
- a szóbeli vizsga tekintetében a kihúzott tétel és póttétel sorszáma;
- záradékok;
- vizsgadokumentum adatai; - a vizsgadokumentum típusa;
- a vizsgadokumentum száma;
1.3. a vizsgáztatóra, vizsgaelnökre vonatkozóan:
- a vizsgáztató oktatási azonosítója;
- a vizsgáztató értesítési adata;
- a vizsgáztató munkahelye;
- az érettségi vizsgaelnöki igazolás száma, érvényességi ideje;
- a vizsgáztató, vizsgaelnök nemzetiségi oktatásban szerzett gyakorlatára vonatkozó információ;
- a vizsgaelnöki feladatok ellátására vonatkozóan az általa megadott adat (hány vizsgabizottságban
vállal adott vizsgaidőszakban vizsgabizottsági elnöki feladatot);
- részt vett-e felügyelő tanári továbbképzésen;
- a vizsgáztató adott vizsgaidőszakban vállalt vizsgáztatási időpontjai;
- a vizsgáztató vizsgatárgyai;
- az emelt szintű vizsgáztatásra való továbbképzésben szerzett tanúsítvány száma;
- a vizsgáztató mely idegen nyelveken vállal vizsgáztatást;
- a vizsgáztató hol látott el elnöki feladatot a korábbi vizsgaidőszakokban;
- az összeférhetetlenségre vonatkozó adatok;
- a vizsgáztató mely megyében vállal vizsgáztatói feladatot;
- a vizsgáztató által az adott vizsgaidőszakban ellátott vizsgáztatói feladatok részletes adatai:
vizsgahelyszín, vizsga időpontja, ellátott vizsgáztatói feladat típusa;
- a megbízásához egyéb jogszabály szerint szükséges adatok;
1.4. A vizsgaszervező intézményre vonatkozóan:
- a vizsgaszervező intézmény neve;
- a vizsgaszervezéssel kapcsolatos feladatvégzés helye; a vizsgaszervező
személyek értesítési adata.
2. Az érettségi bizonyítványokról, tanúsítványokról és törzslapkivonatokról vezetett központi érettségi
nyilvántartás az alábbi személyes adatokat tartalmazza:
- a vizsgázó oktatási azonosító száma;
- a vizsgabizottságot működtető intézmény neve, címe, OM azonosítója, járása;
- a vizsgázó vizsgadokumentumon szereplő családi és utóneve;
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a vizsgázó vizsgadokumentumon szereplő születési helye és ideje;
a vizsgázó vizsgadokumentumon szereplő anyja neve;
vizsgatárgyanként a vizsga szintje, a vizsga fajtája, a vizsga nyelve, az elért százalékos eredmény és
osztályzat, záradékok, a vizsgamentességek;
a törzslap száma;
a kiállított érettségi dokumentum típusa és száma, a kiállítás helye és dátuma;
a vizsgaeredmények kihirdetésének dátuma;
a vizsga vizsgaidőszaka;
a vizsgabizottság elnökének családi és utóneve és vizsgaelnöki igazolásának száma.

Az adatok forrása: Az adatokat az érettségi vizsgára jelentkező és az érettségi jelentkezést fogadó intézmény
(középiskola, kormányhivatal) tölti fel a rendszerbe.
Az adatkezelés időtartama: Az adatok a kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszerében az érettségi
vizsga megszervezése és lebonyolítása érdekében az Onytv. 7. § (11) bekezdése és 1. melléklet IV. pontja
alapján, az adott vizsgaidőszakot követő tanév végéig kerülnek kezelésre. A vizsgázók és a vizsgabizottságok
elnökeinek személyes adatai, a vizsgázók érettségi vizsgáinak eredményeit, záradékait és mentességeit az
Onytv. 1. melléklet V. pontja, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 57. § (7)
bekezdése alapján a Hivatal tovább kezeli az Érettségi bizonyítványokról, tanúsítványokról és
törzslapkivonatokról vezetett központi érettségi nyilvántartásban.
Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei: A Hivatal az érettségi vizsgák
lebonyolítása és az érettségi eredmények tárolása adatkezelése során biztosítja a GDPR-ban, valamint az
Infotv.-ben, meghatározott alapelvek, továbbá az érintettek jogainak érvényesülését.
A Hivatal által kezelt saját adatai vonatkozásában mindenki jogosult betekinteni, valamint azok törlését kérni
az adatot szolgáltató és kezelő köznevelési/szakképző intézménytől, kormányhivataltól és a Hivataltól.
Az érintett jogainak sérelme esetén a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bírósághoz fordulhat,
valamint panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (https://naih.hu/, 1055
Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Postacím: 1374 Budapest, Pf.: 603).
Az adattovábbításra vonatkozó rendelkezések: Az Info tv. és a GDPR rendelkezéseivel összhangban
adattovábbítás jogszabályi felhatalmazás alapján történhet. Az ONY tv. 4. § (5) bekezdésének megfelelően az
oktatási nyilvántartás egyes szakrendszere, alrendszere személyes adatai célhoz kötötten egymás között
átadható.
Harmadik országba történő adattovábbításra nem kerül sor.
Adatbiztonság: Az Oktatási Hivatal gondoskodik a programban 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 által folytatott adatkezelésről szóló általános adatkezelési tájékoztató az alábbi linken
érhető el.
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