
 

 

 

 

ADATKEZELŐI ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁS AZ 

EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE 

ALAPJÁN  

 

SZERKESZTÉS LEZÁRVA: 2018. MÁJUS 18. 

HATÁLYBA LÉP: 2018. MÁJUS 25.  

AKTUALIZÁLVA: 2022. SZEPTEMBER 15.  



 

 

Az adatkezelő /képviselője/ 

megnevezése és elérhetőségek: 

Név: Dr. Szontagh Pál 

Tel: 061-351-9842 

E-mail: 

szontagh.pal@reformatus.hu 

 

Az adatvédelmi tisztviselő van-e, 

elérhetőségei: 

van/nincs 

 

Bánné Mészáros Anikó 

banne.aniko@reformatus.hu 

Adatkezelési cél: 

• megbízási szerződés 

teljesítése (könyvelés 

és/vagy bérszámfejtés) 

• egyéb szerződés 

teljesítése (pl. 

megrendelői oldalról 

megbízási, vállalkozási 

szerződés) 

• munkáltatóként 

jogszabályon alapuló 

bejelentési, bérfizetési, 

letiltási,… kötelezettség 

teljesítése  

• álláskeresők adatainak 

kezelése munkakör 

betöltése céljából 

• rendezvények 

regisztrációja 

• online feladatkészítő 

• pedagógiai-szakmai 

szolgáltatások 

 

Az adatkezelés jogalapja: 

• a számviteli 

jogszabályoknak 
megfelelő számlát 

kiállítása: jogalap: GDPR 
6. cikk (1) bekezdés c) 
pont jogi kötelezettség 

teljesítése 
• szerződéses partnerek 

adatainak kezelése, 
kapcsolattartás: jogalap: 
GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

b) pont. a szerződés 
teljesítése 

• munkavállalók adatainak 
kezelése: GDPR 6. cikk 



 

 

(1) bekezdés c) pont jogi 
kötelezettség teljesítése, 

b) pont jogos érdek, 
munkavállalók esetében az 

Mt.-ben, Református 

köznevelési törvényben 

meghatározott munkáltatói 

jogos érdek 

• Online regisztráció és 

online feladatbank esetén 

GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés a) pont: 

érintett hozzájárulása 

• Pedagógiai-szakmai 

szolgáltatások esetén 

GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés a) pont: 

érintett hozzájárulása 

Személyes adat kategóriák: 

pl. név, cím, telefonszám, e-

mail cím, TAJszám, 

adóazonosító 

vagy 

érzékeny adat pl. egészségügyi, 

családi adat 

adókedvezményhez, felekezeti 

hovatartozás munkavállaláshoz, 

egyes továbbképzésekhez 

Adattovábbítás harmadik országba vagy 

nemzetközi szervezet részére történik-e 

és hova (garanciák): 

nem történik 

A személyes adatok tárolásának 

időtartama: 
szabályzatok szerint 

Jogos érdekű adatkezelés fennáll-e és 

mi a jogos érdek megnevezése: 

érdekmérlegelés:  

marketingtevékenység, 

kapcsolattartás, üzletmenet 

folyamatossága 

Jogi kötelezettség teljesítése mint 

jogalap fennáll-e és a jogi kötelezettség 

megnevezése: 

munkaszerződés, munkavállalók 

adatainak kezelése, számviteli 

szabályok 

Szerződéses kötelezettség teljesítése 

mint jogalap fennáll-e és a hivatkozott 

megnevezése: 

szerződéses partnerek 

adatainak kezelése 

Technikai és szervezési intézkedések: 

vonatkozó szabályzatok: 

• Adatvédelmi és adatkezelési 

szabályzat 



 

 

• Adatvédelmi tájékoztató 

• Adatkezelési, titoktartási, 

információbiztonsági és 

munkavállalói nyilatkozat 

szabályzat 

 

 

 

 

 

Kelt: Budapest, 2022. szeptember 15.  

 

 

 

 
Református Pedagógiai Intézet mint adatkezelő 

képviseletében: Dr. Szontagh Pál igazgató 

 

 


