
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

ISKOLAPSZICHOLÓGUS TEVÉKENYSÉGE KAPCSÁN 

 

 

TÁJÉKOZTATJUK A TISZTELT SZÜLŐT /TÖRVÉNYES KÉPVISELŐT, HOGY ISKOLÁNKBAN 

ISKOLAPSZICHOLÓGUST BÍZUNK MEG. TEVÉKENYSÉGE TÖRVÉNYI KÖTELEZETTSÉGEN 

ALAPSZIK ÉS NEM KELL HOZZÁ SZÜLŐI JÓVÁHAGYÁS VAGY HOZZÁJÁRULÁS, PUSZTÁN A 

SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA EZEN TÉNYRŐL. 

 

Az Adatkezelő adatai:  

Dombóvári József Attila Általános Iskola 

Székhely: 7200 Dombóvár, Fő utca 42-44. 

Képviseli: Inguláné Futó Orsolya intézményvezető 

Tankerületi adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: dpo@drbudamolnar.hu 

 

Az Iskolapszichológus adatai: 

neve: Schwarcz Bence  

Elérhetősége: schwarczb@jozsefa-dombovar.hu 

Iskolánkban az iskolapszichológus az alábbi időpontokban foglalkozik a tanulókkal: 

hétfőnként a 6., 7. és 8.tanóra ideje alatt (12:45-15:10) valamint keddenként az 1., 

2. és 3. tanóra alatt (7:55-10:35). 

Adatkezelés célja: a tanuló megfelelő lelki fejlődése és egészségmegőrzése céljából végzett 

pszichológiai segítségnyújtás megvalósulása szakember segítségével. 

Kezelt adatok köre: Jelen adatkezelési tájékoztató 1.sz. mellékletét képező anamnézis lapon felvett 

személyes adatok. 

Adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség. Az adatkezelés nem hozzájáruláson alapul. 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés  

c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 

 326/2013 (VIII.30.) Kormányrendelet írja elő 35 § (5) bekezdésében iskolapszichológus 

alkalmazásának kötelezettségét. 

Érintetti jogok: A köznevelési intézmény biztosítja az érintettek GDPR 15-22. cikkei szerinti jogainak 

gyakorlását. Az érintett diák, illetve a szülői felügyeletet gyakorló személy, tiltakozása esetén, a 

tiltakozás elbírálásakor az adatkezelőnek mérlegelnie kell, hogy a konkrét érintett vonatkozásában 

enyhébb, az érintett magánszféráját kevésbé korlátozó eszköz alkalmazható-e az adatkezelési cél 

elérésére. A pszichológust a gyermekkel kapcsolatosan tudomására jutott adatok vonatkozásában 

titoktartási kötelezettség terheli. 

Adatkezelés időtartama: A köznevelési intézmény előírja, hogy pszichológus a kezelés alapján felvett 

adatokat a kezelés lezárulta után haladéktalanul, vissza nem állítható módon törölje, továbbá előírja azt 

is, hogy a személyes adatokhoz, jogosulatlan harmadik személy ne férhessen hozzá. 

Jogorvoslat: Adatvédelmi tisztviselőhöz eljuttatott panasz a fenti elérhetőségére. Adatvédelmi 

felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, 

postacíme: 1363 Budapest, Pf.: 9., Panaszbejelentés online: ugyfelszolgalat@naih.hu. A NAIH döntése 

ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető. 
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                                                   1.számú melléklet 

                                                 ANAMNÉZIS LAP 

 

Tanuló neve: Osztály: Életkor: 

   

  Anya Apa 

Név     

Elérhetőség     

   

Probléma definíciója: 

   

Korábbi pszichológus / pszichiáter: 

Diagnózis:  Ideje:  

Osztályfőnök:  

Tervezett ülések száma:  Tervezett ülések időpontja: Dátum:  

 


