
Adatvédelmi tájékoztató a NAK pályaorientációs tevékenységéhez 

 

A NAK a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXVII. törvény (Szkt.) 76. § (1) alapján pályaorientációs 

tevékenységet folytat. A pályaorientációs tevékenység támogatása NFA forrásból valósul meg. 

 

A NAK a pályaválasztó fiatalok, a mezőgazdasági és élelmiszeripari szakmák népszerűsítésének 

támogatását kiemelt feladatnak tekinti. A pályaorientációs tevékenységek ellátása céljából 

pályaorientációs rendezvényeket szervez. A program keretein belül mezőgazdasági gazdálkodók, 

üzemek, iskolai tangazdaságok látogatására, bemutatására kerül sor. Az érdeklődő tanulók számára a 

szakmai napok alkalmával lehetőség nyílik a munkafolyamatokba való tényleges bekapcsolódásra, 

megismerkedhetnek a szakmai tevékenységekkel, annak érdekében, hogy a szakmaválasztás tudatos 

döntés legyen, a későbbi lemorzsolódás elkerülése érdekében. A programok több mezőgazdasági 

szakképző iskola, valamint gazdálkodó közreműködésével kerülnek megrendezésre. 

 

A program során érdeklődő tanulók személyes adatainak kezelése szükséges. Figyelemmel arra, hogy a 

tanulók kiskorúak, a személyes adatainak alábbiak szerinti kezeléséhez szükséges hozzájáruló 

nyilatkozatot törvényes képviselőjük teheti meg.  Az érintett tanuló személyes adatainak kezeléséhez 

adott hozzájáruló nyilatkozat önkéntes, és bármikor visszavonható az adatkezelő elérhetőségein.  

 

A pályaorientációs tevékenység keretében a rendezvényeken résztvevő tanuló a jelenléti íven, és a 

jelentkezési lapon megadja a következő adatokat: tanuló neve, születési helye, ideje, anyja neve, 

lakcíme, törvényes képviselő neve, általános iskolájának neve, címe, osztálya. A megadott adatokat a 

NAK pályaorientációs céljainak megerősítésére érdekében kezeli, ennek keretében az érdeklődést 

utánköveti, valamint méri a NAK pályaorientációs tevékenysége eredményességét. 

 

A NAK az érdeklődés utánkövetése tekintetében a megkapott adatokat annak érdekében használja fel, 

hogy amennyiben a pályaorientációs rendezvényen részt vett tanuló érdeklődést mutat a rendezvényen 

bemutatott szakképesítések iránt, és ennek megfelelően a továbbtanulása során olyan középfokú oktatási 

intézményt választ, mely a NAK pályaorientációs rendezvényeiben részt vesz, a beiskolázására 

vonatkozó adatok tekintetében az intézménytől a NAK visszacsatolást kaphat. 

 

A megadott adatokat 10 évig őrizzük meg a NAK belső szabályozóinak megfelelően. 

 

A megadott személyes adatokat a NAK nem adja tovább, kivéve a NAK pályaorientációs tevékenysége 

szervezéséhez igénybe vett támogatás felhasználását ellenőrző szervezetnek, a Nemzetgazdasági 

Minisztériumnak (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), hogy azokat a támogatás felhasználásának 

ellenőrzéshez szükséges mértékben megismerhesse. 

 

A NAK pályaorientációs rendezvény helyszínén a kiskorúról kép- és hangfelvétel, illetve film 

készítésére kerül sor annak céljából, hogy a NAK, vagy egyéb köz-, illetve szakoktatásban részt vevő 

közfeladatot ellátó szerv a NAK pályaorientációs rendezvényt a nyilvánosság számára bemutassa, ennek 

keretében közvetítse/közvetíttesse, illetve honlapján megjeleníthesse. 

 

Az érintettek egyéb jogait és jogorvoslati lehetőségeit az Európai Parlament és A Tanács 2016. április 

27-i (EU) 2016/679 rendelete, a hatályos magyar jogszabályok, valamint az adatkezelőnek a 

http://www.nak.hu/adatvedelem címen közzétett, NAK-SZ-14 számú adatvédelmi és adatkezelési 

szabályzat tartalmazza. 

http://www.nak.hu/adatvedelem

