Algyői Szivárvány Óvoda
OM azonosító: 029493
6750 Algyő, Kastélykert u. 17.
Tel: 62/517-194 Fax: 517-195
E-mail: szivarvanyovi@algyo.hu
Tájékoztató a személyes adatok óvodai kezeléséről az óvodával óvodai jogviszonyban
álló gyermekek szülei, gondviselői számára
Algyői Szivárvány Óvoda
6750 Algyő, Kastélykert u. 17.
Tisztelt Szülők!
Jelen tájékoztató a(z) Algyői Szivárvány Óvoda Adatkezelés Szabályzata és egyéb belső
szabályzatai (SZMSZ, Házirend), valamint a működést befolyásoló saját dokumentumai
alapján (Pedagógia Program, Munkatervek) készült, az Európai Parlament és Tanács (EU)
2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó hazai jogszabályok megtartására.
Bármely hivatkozott dokumentum változásával a tájékoztató is módosulhat.
A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az
Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.
1. Adatkezelő:
Neve: Algyői Szivárvány Óvoda
Cím: 6750 Algyő, Kastélykert u. 17.
Adatkezelő képviselője: Ozsváth Lászlóné óvodavezető
Az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos elérhetősége: szivarvanyovi@algyo.hu
2. Adatkezelés célja:
2.1
Az óvodai jogviszony létrejötte
Az adatkezelés jogalapja: hatályos jogszabályok
Adatok megadása feltétele az óvodai jogviszony létrejöttének. Az adatmegadás elmaradása
esetén az Adatkezelő nem tud a hatályos jogszabályok alapján jogviszonyt létesíteni a
gyermekkel.
A kezelt adatok körét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 43-44. §-ai,
valamint további ágazati jogszabályok határozzák meg.
Az Érintett a jogszabályok alapján kötelező személyes adatok kezelését jelen tájékoztató
aláírásával tudomásul veszi.
2.2
Az óvodai ellátás biztosítása, kedvezmények igénybevétele
Adatkezelés jogalapja: Törvényi megfelelés (Pénzügyi számviteli törvény megfelelés)
Adatok megadása feltétele az óvodai ellátás biztosításának. Az adatmegadás elmaradása
esetén az Adatkezelő nem tudja garantálni a gyermek étkezési ellátását.
A kezelt adatok körét a gyermekétkezésre és azok kedvezményes igénybevételére vonatkozó
hatályos jogszabályok határozzák meg.
Az Érintett a jogszabályok alapján kötelező személyes adatok kezelését jelen tájékoztató
aláírásával tudomásul veszi.
2.3
Részvétel az óvodai programokban
Adatkezelés jogalapja: az intézmény működését meghatározó belső szabályzatok,
dokumentumok (Pedagógia Program, SZMSZ, Házirend, Munkatervek) betartásához,
megvalósításhoz kapcsolódó jogos érdek.
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Az Adatkezelő jogos érdeke, a fenti célból, az óvodai jogviszonyhoz kapcsolódó feladatai
biztonságos és minőségileg is garantált elvégzéséhez szükséges Érintetti adatokat
nyilvántartani.
A jelentkező, az óvodai jogviszony létesítésével vállalja az egyedi óvodai szolgáltatások
biztosításához. Az adatmegadás elmaradása esetén az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a
megrendelt szolgáltatást, így az óvodai jogviszony létesítése is megkérdőjelezhető.
A kezelt adatok köre:
● Szülő, gondviselő, munkahelye, napközbeni elérhetősége
● A gyermek elvitelére jogosult személyek neve, telefonszáma
2.4
Óvodai program(ok)ról, szolgáltatás(ok)ról információ nyújtása
2.4.1. Az információk nyújtása, jelentkeztetés papír alapú dokumentumon
Adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása
Az Érintett írásban tett nyilatkozatával elfogadja és jelen tájékoztató alapján, külön
nyilatkozatában hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez, az adatok nyilvános
megjelenéshez.
A kezelt adatok köre:
● név (szerinti jelentkezés óvodai programokra)
● egyéb a program biztosításához szükséges személyes adat
2.4.2. Az információk nyújtása elektronikus úton, regisztrált felhasználók számára
Adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása
Az Érintett írásban tett külön nyilatkozatával elfogadja és jelen tájékoztató alapján hozzájárul
a személyes adatainak kezeléséhez.
A kezelt adatok köre:
● Szülő, gondviselő e-mail címe
● Felhasználó által megadott kiegészítő információk
● egyéb a program biztosításához szükséges személyes adat
3. Érintettek köre
A(z) Algyői Szivárvány Óvodával jogviszonyban álló gyermekek és szülői, gondviselői
4. Az adatkezelés időtartama
Általános szabály, alapesetben: az óvodai jogviszony időtartama.
Az állami támogatások igénybevételéhez szükséges adatok tárolására vonatkozóan: a
hatályos pénzügyi, számviteli jogszabályok az irányadók.
Hozzájárulás esetén: az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
Jogos érdek esetén: az Érintett tiltakozásáig.
5. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás
Az Adatkezelő az adatkezelés során az óvodai szolgáltatások teljesítéséhez, a vele szerződött
adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az adatokat.
A címzettek kategóriái: étkeztetést biztosító szolgáltató, külső fejlesztő szakemberek, IT
üzemeltetők, webtárhely szolgáltatók, esetleges óvodai programok szolgáltatói (pl.
személyszállítás).
6. Az adatok megismerésére jogosultak köre:
A megismert adatokat az Adatkezelő a 5. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével
harmadik félnek nem adja át.
A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt
alkalmazottai ismerhetik meg.

2

7. Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:
Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait az Európai Gazdasági Térség államain kívüli
harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez NEM továbbítja.
8. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás:
Az adatokat az Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzatban meghatározottak alapján zárt
rendszerben kezeli.
Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az
Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz, hogy:
● az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;
● csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal
való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz
lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;
● az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő
adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról;
● gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és
védelméről.
Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az Érintettre nézve magas kockázattal
járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az
Érintettet.
Az Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított
adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a
harmadik személyek által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljeskörű felelősséggel
tartozik.
9. Az Érintettek jogai
Az Érintett az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelőnél
● kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről,
● kérheti adatainak helyesbítését,
● tájékoztatást kérhet az adatkezelésről,
● kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását.
Érintett fenti jogaival bármikor élhet.
Az Érintett rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott
visszavonásáról, az ehhez kiadott óvodai nyomtatvány felhasználásával.

hozzájárulásának

Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül – kivételes esetben
a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi vagy elutasítja
(indoklással ellátva) a bejelentést. A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja.
9.1
A tájékoztatási kötelezettség ideje
Az Adatkezelő a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a
személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon
belül, illetve legalább az Érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy ha várhatóan
más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való
közlésekor tájékoztatást nyújt a személyes adatok kezeléséről.
Ha az Adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további
adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az Érintettet
erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.
9.2. A tájékoztatás költsége
Az Óvoda az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat díjmentesen biztosítja.
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9.3
Tájékoztatás megtagadása
Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékoztatásra vagy az
Óvoda, mint Adatkezelő bizonyítani tuja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal
az Adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet.
Ha az Érintett kérelme – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Óvoda megtagadhatja a
kérelem alapján történő intézkedést, ha egy hónapon belül harmadik alkalommal él az Érintett
ugyanazon tárgyú jogai gyakorlására irányuló kérelemmel.
9.4
Tiltakozáshoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek
vagy közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen.
Ebben az esetben az Óvoda a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja,
hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget
élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Amennyiben megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, a lehető
legrövidebb időn belül megszünteti az adatkezelést – beleértve az adattovábbítást és a
további adatfelvételt is. Értesíti mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban továbbította az
Érintett adatait.
A kérelem elintézése díjmentes.
Amennyiben az Érintett az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet bírósághoz
fordulhat.
10. Jogorvoslat:
Bármely Érintett a sérelmezett adatkezeléssel szemben jogosult bírósági eljárás megindítására
is, az Adatkezelő vagy az Érintett lakóhelye szerint illetékes bíróságon, mely eljárás
illetékmentes és melynek során a bíróság soron kívül jár el.
Az Érintett a fentieken túl panasszal is élhet a Nemzeti
Információszabadság Hatóságnál:
Elnök: dr. Péterfalvi Attila,
Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Elehetőségek: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu.

Adatvédelmi

....................., 2018. ............................................
A fenti tájékoztatót megismertem és az abban foglaltakat elfogadom.

__________________________
törvényes szülő, gondviselő

__________________________
törvényes szülő, gondviselő
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