






 
 

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat  

 

 

A szabályzat célja 

Jelen Szabályzat célja, hogy a Dömsödi Nagyközségi Óvoda (székhely: 2344 Dömsöd Dózsa 

Gy út 27/A OM azonosító: 03728) mint adatkezelő (a továbbiakban: Óvoda)  

 által kezelésében lévő személyes adatokról vezetett nyilvántartások jogszerű rendjét 

meghatározza;  

 biztosítsa, hogy az Óvodával kapcsolatba kerülő természetes személyek személyes 

adatait a mindenkor hatályos jogszabályi feltételek mentén kezelje, tárolja,  

 továbbá e természetes személyek személyes adataik védelméhez való jogai ne 

sérüljenek.  

 Az alkalmazottak, valamint a gyermekek adatainak nyilvántartása, kezelése, 

továbbítása, nyilvánosságra hozatala, intézményi rendjének megállapítása, az ezekkel 

összefüggő adatvédelmi követelmények szabályozása. 

 Az intézmény tevékenysége során teljes mértékben meg kíván felelni a személyes 

adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai 

Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak. 

 A szabályzat kiadásának fontos célja továbbá, hogy megismerésével és betartásával az 

intézmény alkalmazottai képesek legyenek a természetes személyek adatai kezelését 

jogszerűen végezni. 

 

Általános rendelkezések 

A köznevelési intézmény köteles a jogszabályban előírt nyilvántartásokat vezetni, a 

köznevelési információs rendszerébe bejelentkezni, valamint az Országos Statisztikai 

Adatgyűjtési Program keretében előírt adatokat szolgáltatni. 

 

Lényeges fogalmak, meghatározások 

 a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi 

Rendelete 

 adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit 

önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az 

uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő 

kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is 

meghatározhatja; 

 adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a 

gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, 

lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon 

történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, 

törlés, illetve megsemmisítés; 

 adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség 

vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 
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 személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) 

vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen 

vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, 

helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, 

genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy 

vagy több tényező alapján azonosítható; 

 harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az 

adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy 

adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást 

kaptak; 

 az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő 

tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat 

vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy 

beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 

 az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük 

korlátozása céljából; 

 álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek 

következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható 

meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve 

hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési 

intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes 

személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;   

 nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, 

decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, 

amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető; 

 adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy 

más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, 

elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan 

hozzáférést eredményezi; 

 

Az Óvoda, mint az GDPR 4. cikk 7. pontja, illetve az Infotörvény 3. § 9. pontja szerinti 

adatkezelő a jelen Szabályzat hatálya alatt jogosult a személyes adatok kezelésére, személyes 

adatok kezelésének célját meghatározni, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) 

vonatkozó döntéseket meghozni és azokat végrehajtani.  
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Az adatkezelés irányelvei 

 A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett 

számára átlátható módon kell végezni. 

 A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból 

történhet. 

 A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a 

szükséges mértékű lehet. 

 A személyes adatoknak, pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan 

személyes adatokat haladéktalanul törölni kell. 

 A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek 

azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb 

ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás 

céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik. 

 A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy 

szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok 

megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen 

elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. 

 Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre 

vonatkozó információ esetében alkalmazni kell. 

 A szervezet adatkezelést végző alkalmazottja fegyelmi, kártérítési, szabálysértési és 

büntetőjogi felelősséggel tartozik a személyes adatok jogszerű kezeléséért. 

Amennyiben az alkalmazott tudomást szerez arról, hogy az általa kezelt személyes 

adat hibás, hiányos, vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni, vagy helyesbítését az 

adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni. 

 

Személyes adatok kezelése 

A Szabályzat hatálya kiterjed az óvoda vezetőjére, vezető beosztású alkalmazottjaira, minden 

alkalmazottjára, továbbá az intézmény gyermekeire.  

Ezen szabályzat szerint kell ellátni  

 a gyermekek adatainak nyilvántartását, kezelését és továbbítását (továbbiakban: 

gyermekek adatainak kezelése).  

 az munkavállalói alapnyilvántartást, valamint az alkalmazott személyi iratainak és 

adatainak kezelését (továbbiakban együtt: alkalmazotti adatkezelés),  

 

A Szabályzatot megfelelően kell alkalmazni a munkaviszony megszűnése után, illetve e 

jogviszony létesítésére irányuló előzetes eljárásokra. 

A gyermekekkel kapcsolatos titoktartási kötelezettség független az alkalmazotti jogviszony 

fennállásától, hiszen az annak megszűnése után határidő nélkül fennmarad. 
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A köznevelési intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok 

A személyes adatokat olyan módon kell kezelni, amely biztosítja azok megfelelő szintű 

biztonságát és bizalmas kezelését, többek között annak érdekében, hogy megakadályozza a 

személyes adatokhoz és a személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való 

jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását.  

 

A pontatlan személyes adatok helyesbítése vagy törlése érdekében minden ésszerű lépést meg 

kell tenni. 

 

A gyermekek nyilvántartható és kezelhető adatai 

A gyermekek személyes adatai különös védelmet érdemelnek, mivel ők kevésbé lehetnek 

tisztában a személyes adatok kezelésével összefüggő kockázatokkal, következményekkel. Ezt 

a különös védelmet főként a gyermekek személyes adatainak olyan felhasználására kell 

alkalmazni, amely marketingcélokat, illetve személyi vagy felhasználói profilok 

létrehozásának célját szolgálja. 

 

A gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a 

hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.  

A gyermekek személyes adatai a köznevelésről szóló törvényben meghatározott 

nyilvántartások vezetése céljából, pedagógiai célból, pedagógiai célú habilitációs és 

rehabilitációs feladatok ellátása céljából, gyermekvédelmi célból, egészségügyi célból a 

célnak megfelelő mértékben, célhoz kötötten kezelhetők.  

 

Felvételi jelentkezéshez kapcsolódó adatkezelés 

Az óvoda által meghirdetett felvételi eljárásban való részvétel feltétele, hogy a gyermeke 

felvételét kérő személy egyes személyes adatait és gyermeke adatait az Óvoda számára 

megadja. A felvételi eljárásban résztvevő személy a személyes adatokat, illetve az adatok 

konkrét célból történő adatkezeléshez való hozzájárulásra vonatkozó nyilatkozatának 

megtételével adja meg azt az Óvoda számára. Az adatkezeléshez való hozzájárulás önkéntes, 

az így megismert személyes adatokat az Óvoda kizárólag a felvételi eljárással kapcsolatos 

adminisztratív és statisztikai célú ügyintézés során jogosult felhasználni. A felvételi eljárásban 

való részvételhez feltétlenül szükséges személyes adatok a következők:  

 felvételi eljárásban részt vevő gyermek neve,  

 felvételi eljárásban részt vevő gyermek születési helye és ideje,  

 felvételi eljárásban részt vevő gyermek lakcíme, tartózkodási helye, TAJ száma 

 felvételi eljárásban részt vevő gyermek törvényes képviselőjének /képviselőinek neve,  

  felvételi eljárásban részt vevő gyermek törvényes képviselőjének/képviselőinek 

lakcíme, tartózkodási helye,  

 felvételi eljárásban részt vevő gyermek törvényes képviselőjének/képviselőinek 

elérhetőségei  
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Amennyiben a felvételi eljárásban részt vevő személy korábban állt már tanulói 

jogviszonyban más köznevelési intézménnyel, akkor köteles megadni a következő adatokat is:  

 köznevelési intézmény neve,  

 köznevelési intézmény székhelye, OM azonosítója,  

 köznevelési intézményből való kijelentkezés időpontja  

 

Felvételt nyert gyermekekkel kapcsolatos adatkezelés 

A gyermekek személyes adatai a köznevelésről szóló törvényben meghatározott 

nyilvántartások vezetése céljából, pedagógiai célból, gyermek- és ifjúságvédelmi célból, 

egészségügyi célból, társadalombiztosítási, szociális juttatás céljából, a célnak megfelelő 

mértékben, célhoz kötötten kezelhetők.  

 

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 41. § (1)
 * 

 alapján a köznevelési intézmény 

és a köznevelési feladatot ellátó nem köznevelési intézmény (a továbbiakban: köznevelési 

feladatokat ellátó intézmény) köteles a jogszabályban előírt nyilvántartásokat vezetni, a 

köznevelés információs rendszerébe bejelentkezni, valamint az Országos statisztikai 

adatgyűjtési program keretében előírt, valamint a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókról 

összesített adatokat szolgáltatni. 

(4) A köznevelési intézmény a gyermek, tanuló alábbi adatait tartja nyilván: 

a) a gyermek, tanuló neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének, 

tartózkodási helyének címe, társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar állampolgár 

esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat 

megnevezése, száma, 

b) szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma, 

c) a gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok, 

d) a gyermek óvodai jogviszonyával, a tanuló tanulói jogviszonyával kapcsolatos adatok 

da) felvételivel kapcsolatos adatok, 

db) az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul, 

dc) jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok, 

dd) a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, 

de) kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok, 

df) a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok, 

dg) a gyermek, tanuló oktatási azonosító száma, 

 

Az Óvoda nyilvántartja azokat az adatokat, melyek a jogszabályokban biztosított 

kedvezményekre való igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükségesek. E célból 

azok az adatok kezelhetők, amelyekből megállapítható a jogosult személye és a 

kedvezményre való jogosultsága.  

 

Az alkalmazottak nyilvántartott adatai 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100190.TV#lbj200idd7a1
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Az Óvodával munkaviszonyban álló személyek egyes személyes adatait az Óvoda jogosult 

kezelni. A köznevelésről szóló törvény alapján nyilvántartott alkalmazotti nyilvántartás 

tartalmazza az alkalmazott: 

 nevét, anyja nevét, nemét, állampolgárságát, 

 születési helyét és idejét, 

 oktatási azonosító számát, pedagógusigazolványa számát, 

 végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat: felsőoktatási intézmény nevét, 

a diploma számát, a végzettséget, szakképzettséget, a végzettség, szakképzettség, a 

pedagógus-szakvizsga, PhD megszerzésének idejét, 

 munkaköre megnevezését, 

 munkáltatója nevét, címét, valamint OM azonosítóját, 

 munkavégzésének helyét, 

 jogviszonya kezdetének idejét, megszűnésének jogcímét és idejét, 

 vezetői beosztását, 

 besorolását, 

 jogviszonya, munkaviszonya időtartamát, 

 munkaidejének mértékét, 

 tartós távollétének időtartamát, 

 lakcímét, 

 elektronikus levelezési címét, 

 előmenetelével, pedagógiai-szakmai ellenőrzésével, pedagógus-továbbképzési 

kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos adatok közül 

 a szakmai gyakorlat idejét, 

 esetleges akadémiai tagságát, 

 munkaidő-kedvezményének tényét, 

 minősítő vizsgájának kinevezési okmányban, munkaszerződésben rögzített 

határidejét, 

 minősítő vizsgájának, minősítő eljárásra történő jelentkezésének időpontját, a 

minősítő vizsga és a minősítési eljárás időpontját és eredményét, 

 az alkalmazottat érintő pedagógiai-szakmai ellenőrzés időpontját, megállapításait 

 

Az Óvoda a fentebb meghatározott adatokon kívül jogosult kezelni a munkavállalók, valamint 

az Óvodával foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek foglalkoztatással, 

illetve alkalmassággal kapcsolatos következő adatait is:  

 pénzforgalmi jelzőszám és pénzforgalmi jelzőszámot vezető pénzügyi intézmény,  

 családi állapot, gyermekek, illetve eltartottak száma, eltartás kezdete, 

 társadalombiztosítási azonosító szám,  

 adószám,  

 telefonszám, illetve egyéb közvetlen elérhetőség,  

 idegen-nyelv ismeret,  

 hatósági erkölcsi bizonyítvány száma és kiállításának ideje,  

 fegyelmi, etikai büntetésre, kártérítési kötelezésre vonatkozó adatok,  
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 rendes szabadság kiadására vonatkozó adatok,  

 munkabér, továbbá a munkáltató által adott munkabéren kívüli juttatások és azok 

jogcímei,  

 munkáltatóval szemben fennálló tartozások és azok jogcímei  

 

Honlap-látogatáshoz kapcsolódó adatkezelés 

Az Óvoda kizárólag előzetes engedéllyel jogosult a községi honlapon olyan fényképeket 

közzé tenni, amelyen óvodás gyermek látható. 

 

Adatkezelés és tárolás rendje 

Az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett személy egyértelmű megerősítő 

cselekedettel, írásbeli nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű 

hozzájárulását adja az adatok kezeléséhez. 

 

Az Óvoda személyes adatokon végzett adatkezelése során minden esetben megfelel a 

jogszerűség, tisztességes eljárás, átláthatóság, célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, 

korlátozott tárolhatóság, elszámoltathatóság, valamint az integritás elveihez és az adatok 

bizalmas jellegéhez. Az Óvoda személyes adatot  

 kizárólag az érintettől származó, konkrét célra irányuló adatkezeléshez való önkéntes 

hozzájárulása esetén; vagy  

 az érintett és az Óvoda között kötött valamely szerződés teljesítéséhez szükséges 

körben; végül  

 az Óvodára vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez jogosult kezelni.  

 Amennyiben a felvételi eljárásban résztvevő személy adatait az Óvoda számára átadta, 

de a felvételi eljárás eredményeként az Óvodába felvételt nem nyer, vagy ugyan 

felvételt nyert, de jogviszonyt nem létesített, úgy az Óvoda személyes adatainak 

kezelésére a felvételi eljárás befejezését követő tizenkettedik hónap végéig jogosult 

kezelni; ezt követően a személyes adatokat az Óvoda köteles megsemmisíteni, illetve 

azokat statisztikai célból anonimizálni.  

 A Felvételt nyert gyermekekkel kapcsolatos adatkezelés és az Alkalmazottak 

nyilvántartott adatai alfejezetekben meghatározott adatok jogosultak általi 

szolgáltatása jogszabály alapján kötelező, amelyeket az Óvoda kizárólagos a 

jogszabályban meghatározott körben és célra használhatja fel, így különösen – de nem 

kizárólagosan – jogviszony létrejöttével, módosulásával, megszűnésével, 

alkalmazottak esetén a besorolási követelmények igazolásával, jogviszonyból eredő 

kötelezettségek teljesítésével, juttatások megállapításával, folyósításával kapcsolatos 

szervezési és adminisztratív, illetve statisztikai feladatok ellátása. A személyes 

adatokat az Óvoda a jogviszony kezdetétől a jogviszony megszűnését követőn 

harmadik év december 31. napjáig, illetve az iratőrzési kötelezettség hatálya alá 

tartozó iratokon tárolt személyes adatok esetén ezen iratőrzési idő leteltéig kezelheti.  

 A Felvételt nyert gyermekekkel kapcsolatos adatkezelés alfejezetben meghatározott 

személyes adatok alapján az Óvoda, nyilván tartja az óvodás korú gyermek törvényes 
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képviselőjének külön erre vonatkozó hozzájárulásával az óvodás korú gyermek 

telefonszámát,  

 Az Óvoda a Felvételt nyert gyermekekkel kapcsolatos adatkezelés alfejezetben 

meghatározott személyes adatok alapján köteles vezetni a törzskönyveket, a Felvételi 

és előjegyzési naplót, a felvételi és mulasztási naplót és a csoportnaplókat  

 Az Alkalmazottakkal kapcsolatos adatkezelés alfejezetben meghatározott személyes 

adatok vonatkozásában az Óvoda csak a következő személyek számára biztosíthat 

betekintést:  

 az Óvodával munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb 

jogviszonyban álló olyan személy, akinek munkaköri kötelezettsége teljesítése 

érdekében elengedhetetlen a személyes adatot tartalmazó iratba való 

betekintés,  

 személyes adat jogosultja,  

 olyan személy, aki számára betekintetéshez való jogot jogszabály biztosítja, és 

e jogosultságát az Óvoda vezetője előtt megfelelően igazolta  

 Az Alkalmazottakkal kapcsolatos adatkezelés alfejezetben meghatározott személyes 

adatokból a munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vagy az általa meghatalmazott 

ügyintéző összeállítja a munkavállaló (foglalkoztatott) személyi iratait, amelyeket a 

többi személyes adattól elkülönítetten kötelező megőrizni, annak csak a következő 

iratok lehetnek részei:  

 munkavállaló személyi anyaga, amelynek része a munkavállalói 

alapnyilvántartás, 

 munkavállaló jogviszonnyal összefüggő iratai,  

 munkavállaló pénzforgalmi számlája,  

 munkavállaló által önkéntesen, külön írásbeli hozzájárulásával átadott iratok.  

 

A személyes adat jogosultja jogosult az Óvoda által róla megőrzött, illetve kezelt olyan 

személyes adatok tartalmáról, kategóriájáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, adatkezelés 

és tárolás időtartamáról, továbbá a személyes adatot megismerő személyekről, az adatkezelés 

folyamatban létéről, személyes adatokra vonatkozó módosítási, törlési jogáról, jogellenes 

adatkezeléssel szembeni jogorvoslati lehetőségeiről felvilágosítást, illetve betekintetést kérni.  

A betekintést az Óvoda úgy köteles biztosítani, hogy a személyes adatok jogosultja a 

betekintést során más személyek személyes adatait ne ismerhesse meg.  

 

Az egészségügyi személyes adatok közé tartoznak az érintett (gyermek, alkalmazott) 

egészségi állapotára vonatkozó olyan adatok, amelyek információt hordoznak az érintett 

múltbeli, jelenlegi vagy jövőbeli testi vagy pszichikai egészségi állapotáról. Ide tartoznak az 

alábbiak: 

 egészségügyi szolgáltatások céljából történő nyilvántartásba vétel; 

 a természetes személy egészségügyi célokból történő egyéni azonosítása érdekében 

hozzá rendelt szám, jel vagy adat; 

 az érintett betegségével, fogyatékosságával, betegségkockázatával, kórtörténetével, 

klinikai kezelésével vagy fiziológiai vagy orvos biológiai állapotával kapcsolatos 
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információ, függetlenül annak forrásától, amely lehet például orvos vagy egyéb 

egészségügyi dolgozó, kórház, orvostechnikai eszköz vagy diagnosztikai teszt. 

 

A törvényes képviselők írásban nyilatkoznak arról, hogy a gyermek egészségi állapotával 

kapcsolatos információkat (zárójelentések, leletek másolata) az óvodapedagógusok, a 

gyermek fejlődését nyomon követő dokumentációban rögzítsék és lefűzzék.   

 

A faji vagy etnikai származásra, vallási vagy világnézeti meggyőződésre utaló személyes 

adatok, az egészségügyi adatok kezelése tilos, kivéve, ha az érintett kifejezett hozzájárulását 

adta az említett személyes adatok egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez 

 

Az érintett személy hozzájárulása, feltételek 

 Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell 

lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez 

hozzájárult. 

 Ha az érintett a hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely 

más ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől 

egyértelműen megkülönböztethető módon kell közölni. 

 Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás 

visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 

jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A 

hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint 

annak megadását. 

 Közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha a 

gyermek a 16. életévét betöltötte. 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. 

 

Az adatkezelés jogszerűsége 

A személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

 az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból 

történő kezeléséhez (írásban) 

 az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 

 az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú 

érdekeinek védelme miatt szükséges;(pl: gyógyszer allergia létfontosságú a gyermek 

élete, testi épsége védelme miatt) 

 az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges  

 az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 

szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan 
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érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik 

szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. 

 

Az adatok továbbítása 

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 41. §  (5) A (2)-(3) bekezdésben foglalt 

adatok - az e törvényben meghatározottak szerint, a személyes adatok védelmére vonatkozó 

célhoz kötöttség megtartásával - továbbíthatók a fenntartónak, a kifizetőhelynek, a 

bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, a közneveléssel összefüggő igazgatási 

tevékenységet végző közigazgatási szervnek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések 

ellenőrzésére jogosultaknak, a nemzetbiztonsági szolgálatnak. 

 

Adattovábbításra a köznevelési intézmény vezetője és - a meghatalmazás keretei között - az 

általa meghatalmazott vezető vagy más alkalmazott jogosult. A gyermek adatai a köznevelési 

törvényben meghatározott célból továbbíthatók az óvodából:  

 a fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, a közneveléssel összefüggő igazgatási 

tevékenységet végző közigazgatási szervek, államigazgatási szervek, 

nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat, 

 sajátos nevelési igényre, a beilleszkedési zavarra, magatartási rendellenességre 

vonatkozó adatok a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, illetve onnan vissza,  

 az óvodai fejlődéssel, iskolába lépéshez szükséges fejlettséggel kapcsolatos adatok a 

szülőnek, a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az iskolának,  

 a gyermek óvodai felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett óvodához, 

iskolához,  

 az egészségügyi feladatot ellátó intézménynek, szervezetnek, gyermekvédelemmel 

foglalkozó szervezetnek, intézménynek a gyermek veszélyeztetettségének feltárása, 

megszűnése céljából,  

 az igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges adatai az igénybe vehető 

állami támogatás igénylése céljából a fenntartó részére,  

 a nevelési – oktatási intézmény nyilvántartja továbbá azokat az adatokat, amelyek a 

jogszabályokban biztosított kedvezményekre való igényjogosultság elbírálásához és 

igazolásához szükségesek. E célból azok az adatok kezelhetők, amelyekből 

megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre való jogosultsága.  

 

Nem szükséges az adattal kapcsolatosan rendelkezésre jogosult beleegyezése az 

adattovábbításhoz, ha az óvoda vezetője a gyermekek védelméről szóló törvény rendelkezése 

alapján, azért fordul a gyermekjóléti szolgálathoz, mert megítélése szerint a gyermek – más 

vagy saját magatartása miatt – súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet, vagy került.  

A KIR központi nyilvántartás keretében a nemzetgazdasági szintű tervezéshez szükséges 

fenntartói, intézményi, foglalkoztatási, gyermek- és tanulói adatokat tartalmazza. A KIR 

keretében folyó adatkezelés tekintetében az adatkezelő a hivatal. 

 

A személyes adatok továbbítására az Óvoda, mint adatkezelő csak  
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 az egyes, a foglalkoztatáshoz kötődő juttatások jogszerű igénybevételének 

megállapítása céljából,  

 az adatok pontosságának, teljességének, időszerűségének biztosítása érdekében,  

 a pedagógusigazolvány igénylésével kapcsolatos eljárás keretében azonosítás 

érdekében a személyi adat- és lakcímnyilvántartás részére történő megküldése 

céljából,  

 az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzések, illetve a pedagógusok minősítő 

vizsgájának, minősítő eljárás lefolytatása érdekében; valamint  

 statisztikai felhasználás céljára személyazonosításra alkalmatlan módon jogosult.  

 

Az Óvoda csak törvény előírása alapján, valamint a következő feltételek teljesítésével 

jogosult teljesíteni olyan megkereséseket, amelyek az Óvoda kezelésében álló személyes 

adatok továbbítására vonatkozik. E további feltételek a következők:  

 a személyes adat jogosultja a személyes adat továbbítására félreérthetetlen 

beleegyezését adta és az Óvoda általi egyedi adattovábbításhoz külön hozzájárulását 

megadta, vagy  

 a személyes adat jogosultja előre általánosságban is megadhatja beleegyezését, illetve 

hozzájárulását, amely szólhat határozott időre, vagy az adattovábbítási kérelmet 

előterjesztő meghatározott személyek, illetve szervek körére,  

 törvény által büntetendő, jogsértő cselekmény elkövetésének lehetősége 

felmerülésével a személyes adatnak az illetékes hatóság, bíróság részére történő 

megküldése,  

 Amennyiben az adattovábbítás az Európai Gazdasági Térség valamely – 

Magyarországtól eltérő – államába irányul, úgy az Óvoda nem köteles vizsgálni az 

adott állam személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi előírásai által 

biztosított védelem szintjét; amennyiben az adattovábbítás az Európai Gazdasági 

Térség államaitól eltérő államba irányul, úgy az Óvoda köteles vizsgálni, hogy az 

adattovábbításnak a jogszabályban meghatározott feltételei ebben az államban 

fennállnak-e.  

 

Adatbiztonsági szabályok 

Az Óvoda az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és célja, valamint a személyes adat 

jogosulja jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat 

figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak 

biztosítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése a jelen Szabályzattal, valamint a 

mindenkor hatályos jogszabályokkal összhangban történjen.  

 

Az Óvoda által kezelt, illetve őrzött személyes adatokat az Óvoda a következőképpen tarthatja 

nyilván:  

 papír alapú iraton rögzített személyes adat,  

 elektronikus nyilvántartásba rögzített személyes adat,  

 elektronikusan létrejött, papír alapon megőrzött iraton rögzített személyes adat,  
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A papír alapú iratot az Óvoda köteles jól zárható, tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel 

ellátott helyiségben elhelyezni, illetve biztosítani, hogy az aktív kezelésben lévő iratokhoz 

csak az illetékes ügyintézők, illetve az Óvoda vezetője férhessen hozzá.  

 

Az Óvoda köteles gondoskodni arról, hogy a személyes adatok elektronikus kezelése és 

tárolása, valamint továbbítása során megteszi mindazon technikai és szervezési 

intézkedéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a technika mindenkori fejlettségi szintén az 

Óvoda azt a technikai megoldást tudja választani ezek lebonyolításához, amely a személyes 

adatok védelmének magasabb szintjét garantálja.  

 

Az Óvoda köteles az általa kezelt, illetve őrzött személyes adatokat védeni, különösen a 

jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal, 

törlés vagy megsemmisítést, véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott 

technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.  

 

Adatvédelmi incidens 

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely az Óvoda által továbbított, tárolt 

vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, 

elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan 

hozzáférést eredményezi.  

Adatvédelmi incidens esetén az Óvoda nevében az Óvoda vezetője legkésőbb 72 órával az 

után, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott köteles azt bejelenteni a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens nem jár 

kockázattal a személyes adat jogosultjának jogaira és szabadságaira.  

 

A bejelentésnek a következőket kell tartalmaznia:  

 az adatvédelmi incidens jellege, az érintettek és érintett adatok kategóriái és 

hozzávetőleges számuk,  

 az Óvoda, valamint az Óvoda vezetőjének neve és elérhetősége,  

 az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következmények,  

  az adatvédelmi incidens orvoslására, következményei enyhítésére tett vagy tervezett 

intézkedések ismertetése.  

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a személyes adat 

jogosultjának jogaira és szabadságaira, úgy az Óvoda nevében az Óvoda vezetője 

haladéktalanul köteles az adatvédelmi incidensről az érintettet tájékoztatni.  

 

Az adatkezelés intézményi rendje 

A gyermek adatkezelésre és továbbításra jogosultak: az Óvoda intézményvezetője, a 

helyettese, az Óvoda pedagógusa feladatköre vagy megbízása szerint, az Óvoda óvodatitkára.  

Az óvodában adatkezelést végző vezető, óvodapedagógus az adatfelvételkor tájékoztatja a 

szülőt arról, hogy az adatszolgáltatás kötelező-e, vagy önkéntes.  
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Az önkéntes adatszolgáltatásnál fel kell hívni a szülő figyelmét arra, hogy az 

adatszolgáltatásban való részvétel nem kötelező, amelyet az iraton a szülő aláírásával együtt 

fel kell tüntetni. A szülőt külön kell tájékoztatni arról, ha különleges adatról van szó, 

amelynek kezeléséhez a személyes adatok védelméről szóló törvény az érintett írásos 

hozzájárulását írja elő. Az önkéntes adatszolgáltatási körbe tartozó adatok gyűjtéséről az 

óvodavezető határoz.  

 A felvételi előjegyzési naplóba az adatokat a jelentkezéskor a szülőtől az óvodavezető 

veszi fel, illetve az általa megbízott személy. Önkéntes adatszolgáltatáshoz a szülő 

írásbeli nyilatkozatát kell kérni. A felvételi előjegyzési napló biztonságos őrzéséről az 

óvodavezető gondoskodik.   

 Az óvodába felvett gyermekek nyilvántartására szolgáló felvételi és mulasztási naplót 

gyermekcsoportonként az óvodapedagógusok vezetik.  

 Az óvodai tevékenységekről azok rendjéről az óvodapedagógusok csoportnaplót 

vezetnek.  

 A felvételi és mulasztási, valamint a csoportnapló, a gyermek fejlődésével kapcsolatos 

adatok (fejlődési napló), a beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő gyermek 

rendellenességére vonatkozó adatok, a gyermekvédelem körébe tartozó adatok 

biztonságos kezeléséről és őrzéséről a csoportot vezető óvodapedagógusok 

gondoskodnak.  

 A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésében közreműködő fejlesztők az erre a 

célra rendszeresített nyomtatványokat, illetve naplókat vezetik  

 A jogszabályban biztosított kedvezményekre való jogosultság megállapításához 

szükséges adatok kezelésében közreműködik az élelmezésvezető is.  

 Minden személy, illetve törvényes képviselője, akinek személyes adatát az Óvoda 

kezeli, illetve őrzi, köteles a személyes adataiban következő változást bejelenteni. 

 

Az Óvoda vezetőjének feladatai: 

  a gyermekek nyilvántartására szolgáló névsor vezetése. A névsort és a 

nyilvántartásokat biztonságos módon elzárva tartja, a hozzáférést csak az arra illetékes 

személynek biztosítja,  

  gyermekbalesetekre vonatkozó adatok, jegyzőkönyv kezelése, a jogszabályban 

meghatározottak szerint. A gyermekbalesetre vonatkozó adatok kezelésében 

közreműködik az óvodatitkár. 

 nyilvántartja és kezeli a kedvezményes intézményi étkezési díj megállapításához 

szükséges adatokat. A kedvezmények megállapításához szükséges adatok kezelésében 

feladatkörén belül részt vesz az óvodatitkár is. 

 a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermek 

rendellenességére vonatkozó adatok,  adattovábbításra vonatkozó irat kezelése,  

 köteles gondoskodni az adatok megfelelő eljárásban történő megsemmisítéséről, ha 

azok nyilvántartása már nem tartozik a köznevelési törvényben leírt célok körébe.  

 

Az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg az irattári őrzési időt. 
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Adatkezeléssel foglalkozó alkalmazottak köre és hatásköre 

 Az Óvoda által kezelt személyes adatokat kizárólag az Óvoda munkavállalói, illetve az 

Óvodával foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, munkaköri 

kötelezettségeik teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékig ismerhetik meg.  

Az Óvodával munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban álló 

minden olyan személy, aki munkaköri kötelezettsége teljesítése keretében személyes adatot 

kezel, köteles a jelen Szabályzat és a vonatkozó jogszabályok mindenkori megtartásával a 

személyes adatot védeni, megőrizni, illetve azokhoz való illetéktelen hozzáférést 

megakadályozni, továbbá biztosítani, hogy a személyes adatokat kizárólag az előre rögzített 

célra felhasználják fel.  

 

Titoktartási kötelezettség 

A pedagógust, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat, továbbá azt, aki 

közreműködik a gyermek, tanuló felügyeletének az ellátásában (a továbbiakban e 

rendelkezések alkalmazásában együtt: pedagógus) hivatásánál fogva harmadik személyekkel 

szemben titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel és családjukkal kapcsolatos minden 

olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a gyermekkel, szülővel való kapcsolattartás 

során szerzett tudomást. E kötelezettség független a foglalkoztatási jogviszony fennállásától, 

és annak megszűnése után, határidő nélkül fennmarad.  

 

A kiskorú gyermek szülőjével közölhető minden gyermekével összefüggő adat, kivéve, ha az 

adat közlése súlyosan sértené vagy veszélyeztetné a gyermek érdekét.  

 

A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestületi értekezleten a nevelőtestület 

tagjainak egymás közti, a gyermek fejlődésével, értékelésével, minősítésével összefüggő 

megbeszélésre. A titoktartási kötelezettség kiterjed mindazokra, akik részt vettek a 

nevelőtestületi értekezleten.  

 

A köznevelésről szóló törvényben meghatározottakon túlmenően a gyermekkel kapcsolatban 

adatok nem közölhetők.  

 

 Az intézmény a gyermekek személyes adatait pedagógiai célból, pedagógiai célú habilitációs 

és rehabilitációs feladatok ellátása céljából, gyermek- és ifjúságvédelmi célból, a törvényben 

meghatározott nyilvántartások céljából, a célnak megfelelő mértékben, célhoz kötötten 

kezelhetik. A törvényben meghatározottakon túlmenően az intézmény a gyermekkel, 

kapcsolatban adatokat nem közölhet.  

 

A pedagógus, illetve a nevelő és oktató munkát segítő alkalmazott az intézményvezető, útján 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 17. §a-sára is tekintettel 

köteles az illetékes gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul értesíteni, ha megítélése szerint a 

gyermek – más vagy saját magatartása miatt – súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet vagy került. 
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Ebben a helyzetben az adattovábbításhoz az érintett, illetve az adattal kapcsolatosan 

egyébként rendelkezésre jogosult beleegyezése nem szükséges.  

 

Az intézmények az alkalmazottak személyes adatait csak a foglalkoztatással, juttatások, 

kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és teljesítésével, állampolgári jogok és 

kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan, nemzetbiztonsági okokból, az e törvényben 

meghatározott nyilvántartások kezelése céljából, a célnak megfelelő mértékben, célhoz 

kötötten kezelhetik.  

 

Központi nyilvántartáshoz kapcsolódó adatkezelés és adattovábbítási kötelezettség 

A köznevelés információs rendszere  

 A köznevelés információs rendszere (a továbbiakban: KIR) központi nyilvántartás keretében 

a nemzetgazdasági szintű tervezéshez szükséges fenntartói, intézményi, foglalkoztatási, 

gyermek- és tanulói adatokat tartalmazza. A KIR keretében folyó adatkezelés tekintetében az 

adatkezelő a hivatal.  

 A köznevelési feladatokat ellátó intézmény, a jegyző, a közneveléssel összefüggő igazgatási, 

ellenőrzési tevékenységet végző közigazgatási szerv és az e törvényben meghatározott 

feladatok végrehajtásában közreműködő intézményfenntartók és intézmények adatokat 

szolgáltatnak a KIR-be.  

 

 A KIR adatkezelője oktatási azonosító számot ad ki annak,  

 aki óvodai jogviszonyban áll,  

 akit pedagógus-munkakörben alkalmaznak,  

 akit nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmaznak,  

 akit pedagógiai előadó vagy pedagógiai szakértő munkakörben alkalmaznak,  

 akit óraadóként foglalkoztatnak.  

 Egy személynek csak egy oktatási azonosítója lehet, ennek biztosítása érdekében a 

KIR személyi nyilvántartása, valamint a felsőoktatási információs rendszer hallgatói 

és alkalmazotti személyi törzsének adatállománya összekapcsolható.  

 

KIR információs rendszer a következő gyermek- és tanulói adatokat tartalmazza:  

 a nevét,  

  nemét,  

 születési helyét és idejét,  

  társadalombiztosítási azonosító jelét,  

 oktatási azonosító számát,  

 anyja nevét,  

 lakóhelyét, tartózkodási helyét,  

  állampolgárságát,  

 sajátos nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézsége tényét,  

 diákigazolványának számát,  

 jogviszonyával kapcsolatban azt, hogy magántanuló-e, tanköteles-e, jogviszonya 

szünetelésének kezdetét és befejezésének idejét,  
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 jogviszonya keletkezésének, megszűnésének jogcímét és idejét,  

 nevelési-oktatási intézményének nevét, címét, OM azonosítóját,  

 jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot,  

 nevelésének, oktatásának helyét,  

  felnőttoktatás esetében az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatokat,  

 tanulmányai várható befejezésének idejét,  

 évfolyamát  

 

A gyermeknyilvántartásból személyes adat - az érintetten kívül - csak a gyermek 

jogviszonyhoz kapcsolódó juttatás jogszerű igénybevételének megállapítása céljából 

továbbítható a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésére hivatott 

részére, valamint a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szerve részére.  

 

A gyermek nevelési-oktatási intézményének megállapítása, az óvoda által szervezett kötelező 

foglalkozástól való távolmaradás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a nevelési-oktatási 

intézménnyel és a tanuló szülőjével, törvényes képviselőjével való kapcsolatfelvétel céljából 

az adatok a rendőrség részére továbbíthatók.  

 

A pedagógus igazolvány 

A munkáltató a pedagógus-munkakörben, a pedagógiai előadó és pedagógiai szakértői 

munkakörben, továbbá a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, a szabadidő- szervező és a 

pedagógiai felügyelő munkakörökben foglalkoztatottak részére – kérelemre – 

pedagógusigazolványt ad ki. A pedagógusigazolvány a közoktatás információs rendszerében 

található adatokat tartalmazhatja. A pedagógusigazolványt jogszabályban meghatározottak 

szerint kell igényelni.  

 

Az érintett személy tájékoztatása, jogai 

 A tisztességes és átlátható adatkezelés elve megköveteli, hogy az érintett tájékoztatást 

kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól. 

 Ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az érintettet arról is tájékoztatni kell, 

hogy köteles-e a személyes adatokat közölni, valamint hogy az adatszolgáltatás 

elmaradása milyen következményekkel jár. Ezeket az információkat szabványosított 

ikonokkal is ki lehet egészíteni annak érdekében, hogy az érintett a tervezett 

adatkezelésről jól látható, könnyen érthető és jól olvasható formában általános 

tájékoztatást kapjon. 

 Az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatást az 

adatgyűjtés időpontjában kell az érintett részére megadni, illetve ha az adatokat nem 

az érintettől, hanem más forrásból gyűjtötték, az ügy körülményeit figyelembe véve, 

ésszerű határidőn belül kell rendelkezésre bocsátani. 

 Az érintett jogosult, hogy hozzáférjen a rá vonatkozóan gyűjtött adatokhoz, valamint 

arra, hogy egyszerűen és ésszerű időközönként, az adatkezelés jogszerűségének 

megállapítása és ellenőrzése érdekében gyakorolja e jogát. Minden érintett számára 

biztosítani kell a jogot arra, hogy megismerje különösen a személyes adatok 
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kezelésének céljait, továbbá ha lehetséges, azt, hogy a személyes adatok kezelése 

milyen időtartamra vonatkozik, 

 Az érintett jogosult különösen arra, hogy személyes adatait töröljék és a továbbiakban 

ne kezeljék, ha a személyes adatok gyűjtésére vagy más módon való kezelésére az 

adatkezelés eredeti céljaival összefüggésben már nincs szükség, vagy ha az érintettek 

visszavonták az adatok kezeléséhez adott hozzájárulásukat. 

 Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett 

számára biztosítani kell a jogot arra, hogy bármikor díjmentesen tiltakozzon a rá 

vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. 

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok 

 A tájékoztatás kéréshez való jog 

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet arról, hogy az 

intézmény  milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, 

mennyi ideig kezeli. A kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, a megadott 

elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni. 

 A helyesbítéshez való jog 

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti bármely adatának 

módosítását. Erről kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedni kell és a 

megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni. 

 A törléshez való jog 

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának törlését. Kérelmére 

ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre 

tájékoztatást kell küldeni. 

 A zároláshoz, korlátozáshoz való jog 

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának zárolását. A zárolás 

addig tart, amíg a megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. A kérelemre ezt 

haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre 

tájékoztatást kell küldeni. 

 A tiltakozáshoz való jog 

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. 

A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon 

belül meg kell vizsgálni, annak megalapozottsága kérdésében döntést kell hozni és a 

döntésről a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni. 

 

Amennyiben a személyes adatok jogosultja azt észleli, hogy személyes adataihoz való jogát 

az Óvoda adatkezelése során az Óvoda megsértette, úgy jogosult az Óvoda vezetőjéhez 

fordulni. Az Óvoda vezetője a panasz közlését követő haladéktalanul megvizsgálja az ügyet, 

és a panasz közlését követő 30 napon belül írásban tájékoztatja a panasz előterjesztőjét a 

panasz alapján tett intézkedéseiről, illetve elutasításáról, továbbá ezek ténybeli és jogi 

indokairól.  

Amennyiben a panaszt az Óvoda vezetője megalapozottnak találja, úgy köteles megtenni a 

személyes adatok védelme érdekében szükséges intézkedéseket, így köteles a panasszal 
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érintett adatkezelést megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint értesíteni minden olyan 

személyt, illetve szervet, aki (amely) részére a panasszal érintett adatot továbbították.  

A panasz elutasítása esetén a panasz előterjesztőjét tájékoztatni kell jogorvoslati 

lehetőségeiről (így különösen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 

valamint bíróság eljárása). A panaszról, illetve az elbírálása során keletkezett tájékoztatásról 

az Óvoda vezetője jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelynek első példányát az adatkezelés 

helyén, második példányát az Óvoda vezetőjénél kötelező öt évig megőrizni.  

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c  

Telefon: +36 (1) 391-1400  

Fax: +36 (1) 391-1410  

E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu  

URL https://naih.hu  

koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57''  

 

Adatbiztonság 

 Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan 

hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy 

megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott 

technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

 A nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében 

megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt 

adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. 

 Az adatbiztonság megtervezésekor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika 

mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell 

választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha 

az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek. 

 

Adatvédelmi tisztviselő 

Adatvédelmi tisztviselő kijelölése kötelező az alábbi kritériumok alapján: 

 az adatkezelést közhatalmi szervek vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervek végzik, 

kivéve az igazságszolgáltatási feladatkörükben eljáró bíróságokat; 

 az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei olyan adatkezelési műveleteket 

foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél vagy céljaiknál fogva az 

érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik 

szükségessé; 

 az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei a személyes adatok büntetőjogi 

felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó 

adatok nagy számban történő kezelésére vonatkoznak. 
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Amennyiben adatvédelmi tisztviselő kijelölése kötelező, akkor arra az alábbi szabályok 

vonatkoznak: 

 Az adatvédelmi tisztviselőt szakmai rátermettség és különösen az adatvédelmi jog és 

gyakorlat szakértői szintű ismerete, valamint az adatkezelés ellátására való 

alkalmasság alapján kell kijelölni. 

 Az adatvédelmi tisztviselő az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó alkalmazottja is lehet, 

de szolgáltatási szerződés keretében is elláthatja feladatait. 

 Az adatkezelőnek vagy az adatfeldolgozónak kötelező közzétenni az adatvédelmi 

tisztviselő nevét és elérhetőségét, és azokat a felügyeleti hatósággal is közölni kell. 

 

Az ügyviteli és nyilvántartási célból történő adatkezelés az alábbi célokat szolgálja: 

 az intézmény munkavállalóinak adatkezelése, amely jogszabályi kötelezettségen 

alapul; 

 az intézménnyel megbízási jogviszonyban álló személyek adatkezelése 

kapcsolattartási, elszámolási és nyilvántartási célból; 

 az intézménnyel kapcsolatban álló más szervezetek, intézmények kapcsolattartóinak 

adatai, amelyek természetes személyek elérhetőségi és azonosítási adatai is lehetnek; 

 

Az intézményhez írásos formában eljuttatott – személyes adatokat is tartalmazó – 

dokumentumok (például önéletrajz, álláskeresési jelentkezés, egyéb beadvány, stb.) esetében 

az érintett személy hozzájárulását vélelmezni kell. Az ügy lezárulta után – további 

felhasználásra vonatkozó hozzájárulás hiányában – az iratokat meg kell semmisíteni. A 

megsemmisítés tényét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

 

 

A szabályzathoz tartozó egyéb dokumentumok 

Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzathoz kell kapcsolni és azzal együtt kezelni azokat a 

dokumentumokat és szabályozásokat, amelyek például az adatkezeléshez hozzájáruló írásbeli 

nyilatkozatot tartalmazzák vagy például weboldalak esetén a kötelező adatkezelési 

tájékoztatót írják le. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MELLÉKLETEK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Munkáltató neve: …………………………………………… 

 székhelye: ……………………………………………… 

 

Adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat 

a munkavállaló személyes adatai megismeréséhez és kezeléséhez 

 

Név:    …………………………………………………..…………… 

Anyja neve:  …………………………………………………..…………… 

Születési hely, idő: …………………………………………………..…………… 

 

Fent nevezett munkavállaló ezennel hozzájárulásomat adom munkáltatóm részére személyes 

adataim megismeréséhez és kezeléséhez a munkaviszonyommal kapcsolatos adatfeldolgozási, 

nyilvántartási és adattovábbítási célból. 

A kezelt adatok köre az alábbi dokumentumokban szereplő adatokat érinti: 

 személyi igazolvány 

 lakcímkártya 

 jogosítvány 

 adóigazolvány (adókártya),  

 TAJ kártya  

 korábbi munkahelyeket igazoló dokumentumok 

 a munkakör betöltéséhez szükséges bizonyítványok  

 erkölcsi bizonyítvány 

 munkaköri alkalmassági igazolás 

 bankszámlaszám 

 e-mail cím, telefonszám  

 családi állapot, gyermekek száma 

 valamint az egészségi állapotot igazoló dokumentumok, amennyiben azok valamilyen 

ellátáshoz vagy nyilvántartáshoz kapcsolódnak 

 

A munkaviszonnyal szorosan összefüggő adatok továbbítása a NAV és a KSH felé 

jogszabályi kötelezettségen alapul. 

Az adatkezelés időtartama szintén jogszabályi kötelezettségen alapul. 

 

Alulírott tudomásul veszem, hogy adataimat az adatkezelő szervezet(ek) alkalmazottai 

megismerhetik. Kijelentem, hogy az adatkezelés céljáról, a belső adatkezelési szabályokról, 

az adatkezeléssel kapcsolatos jogaimról részletes tájékoztatást kaptam, azokat megértettem és 

az adatkezelési hozzájárulásomat önként, az adatkezelési cél megvalósulása érdekében adtam.  

Hozzájárulok ahhoz, hogy munkáltatóm részemre postai úton levelet és elektronikus úton e-

mail küldjön. 

 

Dátum: Dömsöd  ............................................ 

 

                                                                         …………………………………. 

                                                                                                aláírás 

 



Nyilatkozat a személyes adatok kezeléséről 

 

Alulírott 

Név:………………………………………………………… 

Lakcím:…………………………………………………….. 

Telefonszám:………………………………………………… 

E-mail cím:………………………………………………… 

 

Alulírott 

Név:………………………………………………………… 

Lakcím:…………………………………………………….. 

Telefonszám:………………………………………………… 

E-mail cím:………………………………………………… 

 

hozzájárulok a Dömsödi Nagyközségi Óvoda (továbbiakban: Adatkezelő) részére fenti 

személyes adataim kezeléséhez, nyilvántartásához. 

 

Hozzájárulok, hogy az Adatkezelő részemre postai úton levelet, elektronikus úton e-mailt 

küldjön.  

Ezen hozzájáruló nyilatkozat nem vonatkozik a kezelt adatok harmadik személy részére 

történő átadására, ez a törvényben írt kivételekkel kizárólag az előzetes hozzájárulásommal 

történhet.  

Jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás, feltétel és indokolás nélkül visszavonható.  

 

Kijelentem, hogy ezen hozzájárulásomat önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, a 

megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg.  

 

Kelt: Dömsöd  …………..év …………….. hónap …. nap 

 

 

…………………………………                                            ……………………………….. 

Nyilatkozattevő aláírása                                                                Nyilatkozattevő aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nyilatkozat 

 

Alulírott .……………………………….  (született:)……………………………    

(lakcím:)…………………………………………………………………………. 

mint  (gyermek neve:) ………………………………(született:)………………… 

törvényes képviselője, hozzájárulok, hogy gyermekem egészségi állapotával kapcsolatos 

információkat (zárójelentések, leletek másolata) az óvodapedagógusok,  a gyermekem 

fejlődését nyomon követő dokumentációban rögzítsék és lefűzzék.   

 

 

 

Dömsöd  ……..(év) ……………….. (hó) ……(nap) 

 

 

                                                                 ………………………………….. 

                                                                                  

szülő/gondviselő aláírása  

 

 

 

 

Nyilatkozat 

 

 

Alulírott .……………………………….  (született:)……………………………    

(lakcím:)…………………………………………………………………………. 

mint  (gyermek neve:) ………………………………(született:)………………… 

 

törvényes képviselője, hozzájárulok, hogy gyermekem betegségéről, annak kezeléséről az 

intézmény dolgozói, a gyermekem egészsége szempontjából tudomást szerezzenek.  

 

 

 

Dömsöd  ……..(év) ……………….. (hó) ……(nap) 

 

 

 

                                                                    ………………………………….. 

                                                                                       szülő/gondviselő aláírása  

       
 

 

 

 

 



SZÜLŐI BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT 

 

Alulírott…………………………………………….(szülő/gondviselő) hozzájárulok ahhoz, 

hogy gyermekem……………………………….(anyja neve:…………………, születési hely, 

idő:……………….. ………………..TAJ szám ……………………..) részt vegyen a 

Dömsödi Nagyközségi Óvoda…………….. csoportja által szervezett kiránduláson. 

Az utazás időpontja:…………………………………….. 

Gyermekem allergiája, érzékenysége…………………… 

Szülő telefonszáma:…………………………………….. 

 

Dömsöd …………………………………… 

 

                                                                         …………………………………………….                                       

                                                                                           szülő / gondviselő aláírása 

 

 

 

 

 

 

NYILATKOZAT 

Alulírott szülő/törvényes képviselő engedélyezem, 

hogy………………………………………………………………. nevű 14 év alatti gyermek 

vagy  felnőtt * ……………………………………………………………. nevű óvodás 

gyermekemet az óvodába kísérje, illetve. haza vigye*.  

*a megfelelő aláhúzandó  

 

Dátum:………………………………  

 

…………………………………………..  

                                                                      szülő/gondviselő aláírása  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NYILATKOZAT 

 

Alulírott …………………………………..szülő/gondviselő  nyilatkozom, hogy a 2018/2019 . 

nevelési évben …………………………………. nevű gyermekemet az alábbi személyek 

vihetik el az óvodából:  

1. …………………………………………….  

2. …………………………………………….  

3. …………………………………………….  

4. …………………………………………….  

5. ……………………………………………..  

 

Dömsöd, 2018……………………………. 

 

                                                      …………………………………….  

                                                                            Szülő/gondviselő aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adatlap óvodai beiratkozáshoz a Dömsödi Nagyközségi Óvodába 

Kérjük a személyazonosító igazolvány, illetve a lakcímkártya adataival egyezően 

kitölteni! 

 

Az ellátandó gyermek neve:…………………………………………………….. 

TAJ száma:………….................................... 

Amennyiben másik óvodából érkezik, oktatási azonosító száma:  ............................................... .. 

Születési helye (kerület is) és ideje: .............................................................................................. .. 

Állampolgársága: ............................................................................................................................  

Lakcímkártyán szereplő 

lakóhelye:………………………………………………….......................................................... 

Lakcímkártyán szereplő tartózkodási 

helye:………………………………………………………...………………………………….. 

Életvitelszerű lakóhelye (nem bejelentett, ahol a család ténylegesen 

tartózkodik):……………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

Az anya hivatalos neve………………………………………………………… és születési 

neve:…………………………………….... 

Telefonszáma:………………………………………………………………………………… 

Az apa neve…………………………………………………………………………………….. 

Telefonszáma:……………………………………………………………................................... 

A családban eltartott összes gyermek: 

1. Név: ……………………………………......Születési idő: ……………………………. 

2. Név: ……………………………………..   Születési idő: …………………………….. 

3. Név: ……………………………………..... Születési idő: ……………………………… 

4. Név: …………………………………......... Születési idő:……………………………....  

5. Név: …………………………………….... Születési idő:………………………………  

6. Név: …………………………………..........Születési idő:………………………………  

Az elhelyezendő gyermek eddigi ellátása hol történt?  

otthon           bölcsődében              más óvodában                   családi napköziben 

A gyermek szobatiszta:     igen           nem 

A gyermek ágytiszta:     igen           nem 

Tartós betegség:…………………………………………………………..(az igazolás másolata 

csatolandó!) 

Ételallergia:…………………………………………………….Típusa:……………………… 

Melyik épületbe és mikortól kéri az óvodai felvételt: 

………………………………………….................................... 

Munkaidejét figyelembe véve hogyan kéri gyermeke óvodai ellátását? …………....órától 

………........…óráig 

A szülők családi állapota: (aláhúzandó) 

Házasságban élnek élettársi kapcsolatban élnek elváltak egyedül neveli 

 

A gondviselő 

neve:………………………………………………………………………………………… 



Lakcíme:………………………………………………………………………………………… 

Telefonszáma:………………………………………………………………………………… 

Nevelésbe vett gyermek esetében GYÁM 

neve:…………………………………………………………… 

Elérhetőségei: email és 

telefonszám:……………………………………………………………………… 

 

A gyermek egészségi állapota Allergia, mire? ________________________________  

Gyógyszerérzékenység: igen nem    

mire?....................................................................................... 

Testi fejlettsége? gyenge átlagos jól fejlett egyéb:…………………………….. 

Beszédfejlettsége: kiváló megfelelő gyenge nem beszél egyéb: .................  

Védőoltásokat megkapta?    igen nem. 

Gyermekorvos 

neve:…………………………………………………………………………………….. 

Hátrányos helyzetű?     igen      nem                          érvényes határozata 

van………………………………..-ig 

Halmozott hátrányos helyzetű?     igen      nem      érvényes határozata 

van………………………………..-ig 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a 

valóságnak megfelelnek és azokban bekövetkező változást 15 napon belül köteles vagyok 

bejelenteni. 

 

Hozzájárulás okiratok másolásához 

Alulírott szülők hozzájárulunk ahhoz, hogy a Dömsödi Nagyközségi Óvoda személyes 

okirataink közül a törvény által előírt és a beiratkozáshoz szükséges okiratokat másolja, és a 

másolatot a felvételi előjegyzési naplóhoz, majd a gyermekem anyagához csatolja. 

                                                                                   …………………………………… 

                                                              Szülő /gondviselő  aláírása 

 

Jelen dokumentum aláírásával igazolom, hogy az adatokat önkéntesen adtam meg, 

hozzájárulok ahhoz, hogy az itt közölt személyes adataimat az Óvoda a jelentkezés és az 

óvodai elhelyezés időtartama alatt felhasználja. Tudomásul veszem, hogy adataimat 

bizalmasan kezelik, más célra azokat fel nem használják, át nem adják. 

 

Nyilatkozat a házirend megismeréséről és tudomásul vételéről: 

Alulírott szülő nyilatkozom, hogy az óvoda házirendjéről a beiratkozás során tájékoztatást 

kaptam, annak egy példányát átvettem. A házirendben foglaltakat tudomásul vettem. 

 

………………………………………………………………….. 

Szülő /gondviselő  aláírása 

 

Dömsöd, ………év. ……….hó………..nap 



NYILATKOZAT SZÜLŐI FELÜGYELETI JOGRÓL 

 

A közölt adatok a valóságnak megfelelnek, amennyiben a feltételekben változás áll be, arról az 
intézményt 15 napon belül értesítem. 

 

1) A szülők együttesen gyakorolják a szülői felügyeleti jogot 

Alulírott...........................................................................................................................................  

(születési név: ………………………,szül.idő:………........anyja neve.: .......... ……………...) és 

 

Alulírott...........................................................................................................................................  

(születési név:………………………, szül.idő:……………anyja neve.: ...................................... ) 

 .......................................................................................... szám alatti lakosok nyilatkozunk, hogy  

gyermek neve………………………, szül.hely,idő:……………………………………………... 

anyja neve.: ..................................................................................................................................... ) 

lakcím: .................................................................................. szám alatti gyermek vonatkozásában 

a szülői felügyeleti jogot együttesen gyakoroljuk. 

…………………………………… 

aláírás 

 

…………………………………… 

aláírás 

 

 

 

 

2) Az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot 

 

Alulírott...........................................................................................................................................  

(születési név:………………………, szül.idő:……………anyja neve.: ...................................... ) 

 ............................................................................................... szám alatti lakos nyilatkozom, hogy  

gyermek neve……………………………………………………………………………………, 

szül.hely,idő:……………………………………………... 

anyja neve.: ..................................................................................................................................... ) 

lakcím: .................................................................................. szám alatti gyermek vonatkozásában 

a mellékelt dokumentum* alapján szülői felügyeleti jogot egyedül gyakorlom. 

*szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról; másik szülő 

halotti anyakönyvi kivonata; Gyámhivatal határozata; Bíróság ítélete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………… 

aláírás 

 

 

 

 

 

 

 



3) Nevelőszülő esetén:  

 

Nevelőszülő neve:………………………………………………………....................................... 

Bejelentett lakcíme:…………………………………………………............................................  

Bejelentés ideje:…………………….............................................................................................. 

Tartózkodási helye:………………………………………………………..................................... 

Bejelentés ideje:………………………………………… 

Telefonszáma,e-mail címe:……………………………………………………………...……….. 

 

…………………………………… 

aláírás 

4) Gyám (törvényes képviselő) 

Alulírott...........................................................................................................................................  

(születési név: …………………….., szül.idő:………………..  anyja neve.: .......................... ) és 

 

Alulírott...........................................................................................................................................  

(születési név: ......................, szül.idő: .......................... anyja neve: .............................................. ) 

 ....................................................................................................................... szám alatti lakos(ok) 

nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy gyermek neve:  ...........................................................................  

( szül.hely, idő:…………………..    anyja neve:………………………………………) 

lakcím: ....................................................................................... szám alatti lakos vonatkozásában 

a  .................................................. ………………………………………. számú döntése alapján 

a törvényes képviseletet én látom el. 

GYÁM neve:……………………………………………………….............................................. 

Telefonszáma, e-mail címe:……………………………………………………………………... 

 

…………………………………… 

aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szülői/gondviselői hozzájárulás az adatok kezeléséhez 

 

Gyermek neve: 

Jogszabály előírása alapján az adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon 

végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége. 

Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, másolása, továbbítása is. 

 

Alulírott szülő/gondviselő a gyermekemről az intézmény dolgozója által készített  

 fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítéséhez            hozzájárulok/nem járulok hozzá 

 tárolásához                                                                hozzájárulok/nem járulok hozzá 

 felhasználásához (zárt facebook csoport )                   hozzájárulok/nem járulok hozzá                                                  

 nyilvánosságra hozatalához (Dömsödi Hírnök cikkei, Dömsöd honlap)                                         

                                                                                      hozzájárulok/nem járulok hozzá. 

 

 

Kelt: Dömsöd, ………….év ……..hó…….nap 

 






