ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a sztrájkban részt vevő oktatási dolgozók támogatásigénylése során
kezelt személyes adatokról
A Pedagógusok Szakszervezete (a továbbiakban: PSZ vagy Adatkezelő) 2022. március 16. és
2022. április 1. napja között jogszerű sztrájkot szervezett annak elérése érdekében, hogy az
oktatásban dolgozók biztonságos foglalkoztatási rendszerben végezzék a munkájukat és európai
uniós szintű kereseti, szociális és nyugdíjviszonyokkal rendelkezzenek. A PSZ a sztrájkoló
oktatási dolgozók támogatására 2022. február 23. napjától adománygyűjtést kezdeményezett a
sztrájkban részt vevő és emiatt jövedelemkiesést- csökkenést elszenvedő, oktatásban dolgozó PSZ
tagok anyagi támogatására.
A PSZ a támogatásra vonatkozó kérelem-nyomtatványt a weboldalán (www.pedagogusok.hu)
teszi elérhetővé és jelen tájékoztatóval biztosítani kívánja a GDPR. 13. cikkében meghatározott
érintetti tájékoztatáshoz való jog megvalósulását a támogatás igénylése során történő adatkezelés
tekintetében.
Adatkezelő megnevezése: Pedagógusok Szakszervezete
Adatkezelő székhelye: 1068 Budapest, Városligeti fasor 10.
Adatkezelő e-elérhetősége: psz@pedagogusok.hu
Adatkezelő képviselője: Szabó Éva Zsuzsanna, elnök
A tájékoztató időbeli hatálya 2022. április 11. napjától visszavonásig tart.
Az adatkezelés részletezése:
Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, anyagi támogatás biztosítása.
A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, PSZ tagkártyaszám,
bankszámlaszám, bankszámla tulajdonosának a neve, TAJ szám, adóazonosító jel, az érintett
munkáltatójának megnevezése, az indokolás mezőben opcionálisan megadott egyéb személyes
adat/információ, aláírás.
Az e-mail cím megadása az online kérelemhez azért szükséges, mert az aláírás megerősítő e-mail
útján kerül rögzítésre.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.
Az adattárolás határideje: az adatkezelési cél eléréséig, vagy az érintett törlési kérelméig, de
legkésőbb 2022. december 31-ig.
Az adattárolás módja: elektronikusan.

Az érintetti jogok: törléshez való jog, hozzájárulás visszavonásához való jog, hozzáférés joga,
helyesbítéshez való jog, korlátozáshoz való jog, adathordozhatósághoz való jog.
A bérjegyzék másolat és a családi pótlékról szóló igazolás másolatának kezelése és tárolása
főszabály szerint anonim módon történik, kérjük a személyes adatokat eltakarni vagy kitörölni.
Az adatkezelés szabályai:
Az Adatkezelő a személyes adatok gyűjtését és kezelését a jogszabályokra figyelemmel és
biztonsági intézkedések mellett végzi az adatkezelésekre vonatkozó belső szabályainak
megfelelően.
Az adatok gyűjtése az Adatkezelő által kezelt weboldalon történik, a támogatási kérelem kitöltése
során megadott adatokhoz kizárólag a PSZ kijelölt munkavállalói férhetnek hozzá. Az adatokat
céltól eltérően vagy magáncélra senki nem használhatja fel.
Az érintettek jogainak érvényesítése:
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, korlátozását
a PSZ feltüntetett elérhetőségein.
Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (1055 Bp., Falk Miksa u. 9-11.) vagy lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint
illetékes Bíróságon élhet.
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