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Mily€n

cétból §/űjűk é§ kez€lik az ndntokat?
a TMSS (Tr€nd§
in International Mathemstics and science study - Nemz€tközi
Mateínatikai és
T€rmész€ttudományi
vizsgálai) keretében $,iljtik és azokat kiáíólag tudományos cé|okíahaszná]ják fel. A
vjz§gálatot €gy nemze&özi tanulói t€ljesítményméíéseketyégzb útsasáE, az IEA 0ntemationa] As§ociation foí
the Evaluation of Educational Achiev€nent) finan§zífozza, és az oktaürsi Hivatal Kóa€velési Mére§ Éffkelési
oszúílybonyolítja le az oktatísi Hivaialml sáló í2l/20I3. (Iv.26.) Korm, rendel€t 7. § (3) bekezdé§ének

Az adatokat

felhatalm^z ása alapján,

Mily€n

információkat §zűk§ége§ megaüri?

A vizsgálatban resztvevő iskolákban a negy€dik é\,folyamos tanulók srllói/gondüselói Szü|ój kéídóívettöltenek
ki. A kérdóív a gyennekek komi tanulási tapasztalatanól a sziilők/gondvis€lők
fo8lalkozásáíól, §ziiletési helyéről,
oktatásj hátteréról, valamint a háztarás erőfomásairól éS a szülők/8ondviselők iskolfi,al kapcsolatos véleményéról
$/Űjt adatokat.

. A TIMss viz§gálatban n€m kótelezó a ré§zvétel.
. A kérdőív kitö|tésén€k elmula§Zása nem jár
.
.
.

semmily€í hát.ánnyal;

a kéídóivet kitöltők

kihrgyhatnak kérdé§eket, ille§e bármikor m€gszakíthntják a kérdóív kitölté§éL

A kérdóívet kitöltők hozáiárulá§a

§zük§ége§ az adatok gyűité§éhez és k€zrlé§éhez. Gyerm€k€
iskolája áltál íártott tájékozt.tón n szülók/gondvi§elók szóbeli hozájárulósukat tudják adni
ahhoz, hory a kérdőív kitöltés€ során az általuk §zolgáltatott adatokat feldolgozák é§ kezeliék

Az adatok feldolsoásához való hozzájárulás kílön indokolá§ nélkiil gyermeke iskolájánál t€tt
nyilatkoattal azadatok k€z€lésének idótárt.náig (20l9. augusztu§ 31.) bármikor vi§sz5vonható.
Amentryiben az Ótr fltal §zolgáltatott adatok leklokozásához való hozzáióruló§át ü§§za kívánjr
vomi, err€ _iráryruló színdékátgyermeke i§kolájánik ielezz€ 2019. augusztüs 31-ig. Ebbón az
esetbetr ü otr íltnl szolgáltatott adatokat nen fogiák felhá§znárni, e§ s tárolt adatok törlé§íe

kerúlrck Az adntok feldolgozásáüoz való hozráiárulá§ vi§§zivonása nem jár
hátrínlrynL

§emmily€n

rtlilyetr adatoknt gyűjt€n€k?
kérdésene adott válaszok az adatbázisban §zámokként jelennek meg (például egy feleletválasáós
kérdésesetében a nem v|ílas^ 10, az igen válaga az l _es wám jelöIi).

A kérdőiv

Az adatok nem használhatók ana, hogy a v|ilaszadókat név szerií azonosítsáiq ug}tÍtaklrcr a felnéíésbena
tanulók egyedi néíésiazonosítóval rendelkeznek A szülői kérdóíven is sz€r€pló
méré§i azono§itót és a tgnuló
n€vét kizárólag á-z i§kolábon dolgozó i§kolai koordinátor tudja ö§szekapc§oltri, 3 Ielm&ést l€botryolító

oktatáÉi Hivrtsl, ille§e sz IEA
vála§zokal íemláthali3.

r trnulók

n€veit

n€m

ismerheti meg. Az i§kolr az Ön áltit m€gadott

Hol

és mennyi ideig tárolják az adatokat?
Gyern€ke iskotája a gyernek nevét é§ méresi azonosítóát tartalínazó jelenléti ívek€t 2019, auguvtus 31-ig órzi
me8, eá követő€n az adatok töílésre kerü]n€k A TMss üzsgálatból §ármaó adatokat biron§ágosan tárolják
és azokioz L1llsó személy€k vas/ szervezet€k nem férhetnek hozá. Eme|l€tt az adatok feldolgoáút végző tEA
alkalmaz ottaktal i§mertetik az adatkezeléssel kposolatos irányelvekei é§ titoktartási nyna&ozatot ímak alá,

Ho§/an tároliák rz adrtokat?

A felméíéssorán gyújtött adatokat rls/ tárolják, hogy azok alka|nasak legyenek elemzések elvégzé§ér€, Ez aá
jelenti, hog/ az adatok egy olyan adatbáisba keriilnek, amit a kutatók a különböó oktatási rend§zerek
összehasonlíó üz§gálatám tudnak felha§z i]ni o|ísd ,r'z adalok nyilyánossága .íín{részi).

Az adstokat központilag dolgozzák fel az IEA munkati$ai Németorságban, Hamburgban. Az IEA Itambuíghoz
éíkező adatok kizáról€ a tanulók méresi azonosítój&MnalínazzÁk.

Kikkel é§ hogyrn o§ztiók m€ r TIMss adatokrt?
A k&dőivből szánnazo adatokat az oktaási Hivata] munkatáí§ai az IEA-hoz egy bizton§ágos FTP szervercn
ker€sztiil jutta§át el, úry, ho§r' a kiküldésíekerilló adatbízisban a tanulókat egy program által geneált
azonosíó§zámjelöli. Az azonosítószim további inform,íciók nélkül nem aftalína§ a taluló azonosíá§áía,
felméíéstaz Egye§ült Á amokbeti Boston Colleg€,ban tal|ílható Intemational study Center (IsC)
szeílezi és itt végzik az adatelenrzéssel kapcsolatos feladatok többségét is. Az lsc az elenzésh€z szülGéges
adatokat biztoíságos FTP szerveren kere§ztül kapja meg, úgy, hogy az adatbázisban a taiulókat egy program által
generált azonosítószám j€löli, AZ ISC adatokat kezelő alkalrnazottai titoktartási nl]atkozatot ímak alá. Az adatok
Egy€si i Áhmokba való killildése az Adatkezelési Eryüttínúködés (Data Píoce§§in8 Agr€srnent) és az Európai
Bizottság harmadik o§ágbeli adatfeldolgoák ré§zére tcménő továbbitásra vonatkozó irányelvei (European
starxfurd co ractual clau§es) alapjáI törtéítik. Az el€mzésre alkalmas adatokat az ollaúási Hivatal szintén a
bizton§ágosFTP §zerverenkeresáiilkapja vissza,

A TIMss

További adatok
A Sziilői kérdőíwel párhuzamosan az intézmén}vezetők, a tanulók és a tanáíok is kiólt€nek egy-egy kérdőIvet,
AZ ezekből a kádőív€kből vármazó infoímációkat összekapcsolját a sálói kérdóívból szárnaá válaszokkal,
ígyjön létre a nerDzetközi L-ulatói adatb|ízis (IDB).

Az rdrtok tryilvánossága
Á n€mzetközi kutatói adatbázis nyilvánosan hozzáférhető lesz az alábbi olda|akon:
https://§vlr.i€a.nydata

(Hanburg, Németoíság)

btQs: Lim§sandpirls,bc.edu index.html (Bosron. Egye{

A nyilvános adatbázisban
nem azonosithaók

a

válaszadókat sp€ciáüs

l

ÁUarllol,

azonosítósámokjelöük,

am€lyek

atapján az egyes §zemélyek

Áütom|tizált dönté§hoz.t{l é§ proíilrlkotá§
Az Európai Pa ament és a Tanács @í' 2016/6'79 rendeletének (GDPR) 22, cikl€
döntéshozatal beléítve a Fofilalkotíst nem üjítéttik,

alapján autonÁtizílt

Az ldltkez€lé§sel érht€tt §zemélyek iogai

Az adatkezelé§§€l érintett szenélyekjogait (hozziférés az adatokioz, helyesbítés, törlés, adatkezelés korlátoáM,
a&thoídoáatósághoz való jog) az Euópai Parlanent é§ a Tanáos (EU) 20161679 íendeletének(GDPR) 15-20.
cikte rdgzíti.

Jogorvoslat

A2 éíinlettjogainak meg§éítése esetén bírósárlrcz fordulhal valamint panaszt tehet a Nemzeti Adatvedelmi és
lnfornrációszabad§ág Hatóságnál (l 125 Budape§t, Szilágyi Erz§ebet fasor 22lc., postacín: 1530 Budapest Pf,: 5,,
ugfelszolgalat@laih,h\ §,t ,t .naih.hu). Á peí elbíníüsa a töflényszék hatásköíébe tartozik, A per az érintett
vála§zL{sa szerin az éíintett lalóhely€ vagy tartózkodá§i helye szerintj tórvóny§zék előlt is megindíiható,
Javasoü uk, hogr' mielótt

a

Neúzeti Adatvédelmi és Infoímá€ió§zabad§8

vegye fel a kapcsolatot gyerm€ke

i§kolájával.

Hatósághoz vagy

a

bírósághoz forduhq

