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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Szülők, Érdeklődők!
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmi rendelet) értelmében készült a Szent Gellért Óvoda jelen tájékoztatója.
Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info. tv.) is előírja.
A tisztességes és átlátható adatkezelés elve megköveteli, hogy az érintett tájékoztatást kapjon
az adatkezelés tényéről és céljairól.
Az átláthatóság elve megköveteli, hogy a nyilvánosságnak vagy az érintettnek nyújtott
tájékoztatás tömör, könnyen hozzáférhető és könnyen érthető legyen, valamint, hogy azt
világos és közérthető nyelven fogalmazzák meg.
Jelen tájékoztatással a fenti jogszabályokban foglalt kötelezettségeinknek teszünk eleget.
Kérjük, figyelmesen olvassa el tájékoztatónkat annak érdekében, hogy megismerje gyermeke,
valamint az Ön személyes adatainak kezelését és az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

Az Adatkezelő adatai:
Név:
Székhely:

Szent Gellért Óvoda
1113 Budapest, Ibrahim utca 20.

Fenntartó:

Szent Gellért Óvoda Egyesület

Weblap:

www.szentgellertovoda.hu

Kapcsolattartás:

mindenkori óvodavezető

Telefon:

06-1 385 32 95 ;

E-mail:

gellertovoda.iroda@gmail.com

Adatvédelmi tisztviselő:
Adatvédelmi kérelmek:

Adatfeldolgozás:

Pulai-Takács Éva óvodatitkár
Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az
adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét elektronikusan a
fentiekben rögzített címekre küldheti. Válaszunkat
haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön
által kért címre.
Adatfeldolgozó igénybevétele nem történik.

Adattovábbítás:

Kizárólag jogszabályi kötelezettség alapján.

Külföldi adattovábbítás: Rendkívüli esetben, a vonatkozó jogszabályokkal összhangban
A Szent Gellért Óvoda Adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek
magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át, továbbá elkötelezett ezek védelmében
és minden lehetséges eszközt megad annak érdekében, hogy az adatkezelési tevékenysége
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során a természetes személyek, különösen a gyermekek a GDPR rendelet szerinti védelmét
biztosítsa. A gyermekek személyes adatai különös védelmet érdemelnek, mivel ők kevésbé
lehetnek tisztában a személyes adatok kezelésével összefüggő kockázatokkal,
következményeivel és az ahhoz kapcsolódó garanciákkal és jogosultságokkal. Ezt a különös
védelmet főként a gyermekek személyes adatainak olyan felhasználása során kell alkalmazni,
amely marketingcélokat, illetve személyi vagy felhasználói profilok létrehozásának célját
szolgálja, továbbá a gyermekek személyes adatainak a közvetlenül a részükre nyújtott
szolgáltatások igénybevétele során történő gyűjtésére.
A Szent Gellért Óvoda adatkezelése során nem történik profilalkotás.

Adatkezelési célok
A Szent Gellért Óvoda, mint Adatkezelő, az alábbi célokból végez adatkezelést a mindenkori
vonatkozó jogszabályokkal összhangban:
• Online (elő)regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés
• Felvételi jelentkezéshez kapcsolódó adatkezelés
• Felvételt nyert gyermekekkel kapcsolatos adatkezelés
• Alkalmazottakkal kapcsolatos adatkezelés
• Honlap látogatáshoz kapcsolódó adatkezelés
• Gyermekétkeztetés, munkahelyi étkeztetés
• Érintettek jogainak védelmével kapcsolatos adatkezelés

Jogalapok a személyes adatok felhasználáshoz
Személyes adatot kizárólag megfelelő jogalappal lehet kezelni. A Szent Gellért Óvoda, mint
Adatkezelő a GDPR 6. cikkében rögzített jogalapok alapján, a személyes adatokat kizárólag
akkor kezeli, ha az alábbi feltételek legalább egyike teljesül:
1. Az érintett, vagy az érintett gyermek törvényes képviselőjének hozzájárulása.
A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése
csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői
felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte. (honlap látogatása, intézmény iránt
érdeklődés, beiratkozás, képmás/hangfelvétel készítés és felhasználás során)
2. Szerződés teljesítése.
Óvodai jogviszony, munkaviszony vagy foglalkoztatásra irányuló jogviszony,
gyermekétkeztetés, az óvodai nevelésen felüli szolgáltatások igénybevétele kapcsán.
3. Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.
Felvételi előjegyzési napló, Felvételi és mulasztási napló, Csoportnapló, a gyermek óvodai
fejlődésével kapcsolatos adatkezelés, óvodai szakvélemény
4. Az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú
érdekeinek védelme miatt szükséges.
5. Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

2

Adatkezelési tájékoztató

6.

Szent Gellért Óvoda

Az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges,
kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy
alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé,
különösen, ha az érintett gyermek.

Az adatkezelés alapelvei
Az Óvoda személyes adatokon végzett adatkezelése során minden esetben megfelel a GDPR
II. fejezet 5. cikkében rögzített alapelveknek:
1.
jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság
2.
célhoz kötöttség
3.
adattakarékosság
4.
pontosság
5.
korlátozott tárolhatóság
6.
integritás és bizalmas jelleg
Az Óvoda felelős az alapelveknek való megfelelésért. Az elszámoltathatóság érdekében
adatkezelési nyilvántartást vezet.

Az érintett jogai
Személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek, illetve törvényes képviselőjének a
jogszabályban meghatározott jogai vannak (GDPR III. fejezet 2. szakasz 15. cikk; 3.szakasz
18-22. cikk), melyek a következők:
1.
Hozzáférési jog
Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa a kezelt személyes adatairól, a kezelés
céljáról, tervezett időtartamáról, és a személyes adataihoz kapcsolódó jogairól.
2.
Helyesbítéshez való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint kérje a hiányos személyes adatok
kiegészítését.
3.
Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog)
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére, indokolt esetben az Adatkezelő törölje a rá vonatkozó
személyes adatokat. Az Adatkezelő az indokok vizsgálata és az adatkezelés jogalapjának
vizsgálata alapján dönt a törlés végrehajtásáról. Az Adatkezelő köteles arra, hogy az Érintettre
vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok
valamelyike fennáll:
- a személyes adatokra már nincs abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték,
- az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre,
- az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja,
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték.
4.
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére, indokolt esetben az Adatkezelő korlátozza az
adatkezelést. Korlátozás alá eső személyes adatokat, csak jogszabályi követelmények
fennállása esetén lehet a korlátozás alól feloldani. A tárolás kivételével, csak az Érintett
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hozzájárulásával, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve
valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
5.
Az adathordozhatósághoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt,
széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy
ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.
6.
A tiltakozáshoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a
személyes adatainak közérdekű, vagy az Adatkezelő, vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes
adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt 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 a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az
Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból
történő kezelése ellen. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése
elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

Az érintettek jogainak érvényesítése
A Szent Gellért Óvoda, mint Adatkezelő, gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi
továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Infotörvény és a GDPR
által megfogalmazott adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az
adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal,
törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
Érintettek, jogaik érvényesítése érdekében, (kérdések, észrevételek, kérelmek, panaszok
esetén) az Adatkezelőhöz fordulhatnak, elsősorban az alábbi elérhetőségeken:
szentgellertovoda@gmail.com

gellertovoda.iroda@gmail.com

Budapest, 2020. 03. 30.
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