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Adatvédelmi óvintézkedések magánórák alkalmával (DOs and DON’Ts) 

Mind a személyes, mind az online platformokon megtartott órák során személyes adatok kezelésére kerül sor, 

és ezeket az alábbi törvényi előírásoknak megfelelően kell kezelni:  

 

• Az adatkezelésre vonatkozó főbb jogszabályok és rövidítésük  

• Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („GDPR”) 

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 

• a GDPR – Salátatörvény (2019. évi XXXIV. Törvény),  

 

Ez az alábbi óvintézkedéseket jelenti:  

1. Kérjük, számítógépét és okostelefonját, illetve tabletjét megfelelően jelszavazza le, hogy harmadik fél ne 

férhessen hozzá azon keresztül a tanítványok személyes adataihoz.  

2. Amennyiben papír alapon tárol olyan dokumentumokat, amelyek személyes adatokat tartalmaznak, kérjük, 

ezeket helyezze biztonságba egy kulccsal zárható szekrénybe.  

3. Amennyiben elektronikusan tárol ilyen adatokat, kérjük jelszavazza le az ezekhez a mappákhoz való 

hozzáférést.  

4. Kérjük, egyetlen tanítványa személyes adatait se adja meg harmadik személy számára, illetve az illetővel való 

előzetes egyeztetés, és az érintett előzetes jóváhagyása nélkül.  

5. Kérjük, elektronikus leveleit úgy küldje, hogy az egyes címzettek ne láthassák egymás emailcímét. (Cc helyett 

Bcc-ben).  

6. Kérjük, legyen óvatos, hogy milyen platformon kommunikál a tanítvánnyal. Online platformok esetén, 

amennyiben megszűnik a tanár-tanítvány viszony, legkésőbb 1 éven belül legyen kedves kitörölni az 

üzenetváltásokat.  

7. Továbbá legkésőbb középtávon érdemes eltávolodni azoktól az ingyenes oktatásra alkalmas online 

platformoktól, amelyek az Európai Unión kívül tárolnak adatokat (ezek a következők, a teljesség igénye nélkül: 

Facebook, Google, Zoom, Skype, Microsoft, Dropbox, Discord, Wordwall, Whatsapp), mert ebben az esetben 

az európai állampolgárok személyes adatainak védelme nincs biztosítva a GDPR Rendelet szabályozásainak 

megfelelően (és mivel nincs politikai akarat ennek megoldására az Amerikai Egyesült Államok részéről, ezért 

ez a probléma nem fog megoldódni belátható időn belül), ezért magas kockázatúnak ítélem meg. Az említett 

online platformok helyett érdemes azokat használni, amelyeknél a személyes adatok kezelése az Európai 

Unión belül, vagy az Egységes Európai Gazdasági Térségen belül történik (ilyen platformok a Jitsi Meet, 

Redmenta, Kahoot), mert ezzel garantálható a személyes adatok védelme a GDPR Rendeletnek megfelelően.  

8. Személyes órák esetén, kérjük, kezelje óvatosan a tanítványok személyes adatait, ne adjon lehetőséget arra, 

hogy egymás adatait láthassák.  
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9. Amennyiben online tart órát, kérjük, semmilyen körülmények között ne vegye fel videóra az órát. A videók 

rögzítésének feltétele, hogy minden érintettől, előzetesen, írásban kérjük a beleegyezésüket, de rendszerint  

ez nem kivitelezhető, illetve a videofelvétel mint olyan biometrikus adatokat tartalmaz, ezért magas 

kockázatúnak ítéljük meg ezek továbbítását harmadik személyek felé.   

10. Ha mégis történik videofelvétel, kérjük, semmilyen körülmények között ne továbbítsa a rögzített videót 

harmadik személy számára (óra pótlása céljából sem, ha valaki hiányzott a csoportos óráról), és lehetőség 

szerint minél hamarabb törölje. 

Ha bármilyen adatvédelemmel kapcsolatos kérdése merül fel a továbbiakban, kérjük, keressen bizalommal.  

Email: tundeszekelyprojekt@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Székely Tünde adatvédelmi tisztviselő (DPO) 

Minden jog fenntartva. 

 A szerzői jogi törvényi rendelkezések, a Ptk. és a 2016. évi XCIII. törvény értelmében és szellemében a 

prezentáció szerzői joga Székely Tünde és az Academic Coaching tulajdona. 

 A dokumentum kizárólag a szerző előzetes, írásos beleegyezésével adható tovább, kereskedelmi és oktatási 

célból egyaránt. 
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