ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL
Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
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 szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és
Tanácsi (EU) rendelet (alábbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkei. Az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) alapján az Adatkezelő az érintettek részére a személyes adatok
kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja.
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete 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) (a továbbiakban: GDPR, az alábbi linken keresztül
elérhető a jogszabály hatályos szövege: https://www.gdpr.info.hu/gdpr-rendelet-szovege
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv., az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály
hatályos szövege: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.338504)
1. Adatkezelő megnevezése
Neve: Görgey Utcai Óvoda
Székhelye: 4032 Debrecen, Görgey u. 5.
E-mail: gorgey@ovoda.debrecen.hu
Telefon: 30/464-6492
Honlap: www.gorgeyovi.hu

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége
Email: adatvedelmi.tisztviselo@diminfo.hu
Telefon: 52/414-356
A „személyes adat” fogalma:
azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely
információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon,
különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat,
online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi,
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező
alapján azonosítható.
A „címzett” fogalma:
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik

fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a
tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek
címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy
feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi
szabályoknak
KIK ISMERHETIK MEG AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?
Az érintett személyes adatait főszabály szerint az Adatkezelő munkavállalói ismerhetik
meg feladataik ellátása érdekében. Az adatok megismerésének körét jelen tájékoztató
részletesen tartalmazza.
Az Adatkezelő csak kivételes esetben adja át az érintett személyes adatait más állami
szervek számára. Így például, amennyiben az érintett és az Adatkezelő között
folyamatban levő jogvitában bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára
szükséges az érintett személyes adatait tartalmazó iratok átadása, a rendőrség megkeresi
az Adatkezelőt, és a nyomozáshoz az érintett személyes adatait tartalmazó iratok
továbbítását kéri. Emellett például az Adatkezelő jogi képviseletét ellátó ügyvéd szintén
megismeri a személyes adatokat, ha az érintett és az Adatkezelő között jogvitára kerül
sor.
Az adatok megismerésével kapcsolatos konkrét tájékoztatást jelen dokumentumban
olvashatja.
ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
Az Adatkezelő és/vagy a szerződött szolgáltatói partnerek az érintett által megadott
személyes adatokat az Adatkezelő a szolgáltatói szerveren tárolja.
Az Adatkezelő és/vagy a szerződött szolgáltatói partnerek megfelelő
információbiztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az érintett személyes
adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan
megváltoztatása ellen. Az Adatkezelő és/vagy a szerződött szolgáltatói partnerek
megfelelő szervezési intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatok ne
válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.
AZ ÖN JOGAI
A GDPR 15. cikke alapján az érintett kérelmezheti a rá vonatkozó személyes
adatokhoz való hozzáférést, hozzáférési jog:
Tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen adatait, milyen célra, mennyi ideig kezeljük,
kinek adjuk át, honnan származnak az általunk kezelt adatai.
A GDPR 16. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó
személyes adat helyesbítését kérni, helyesbítési jog:
Ha az adatai változnak, vagy rosszul rögzítettük őket kérheti adatai helyesbítését,
javítását, pontosítását. Kérjük, hogy adatait rendszeresen ellenőrizze, és adatai
változásáról értesítsen bennünket, hogy adatbázisunk mindig naprakész és pontos
legyen Önről.

A GDPR 17. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó
személyes adat törlését kérni, törlési jog:
Jogszabályban meghatározott esetekben kérheti, hogy az általunk kezelt adatait töröljük.
A GDPR 18. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó
személyes adat kezelésének korlátozását, adatkezelés korlátozásához való jog:
Jogszabályban meghatározott esetekben kérheti, hogy az adatkezelést korlátozzuk.
A GDPR 19. cikke alapján a személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez,
illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség,
tájékoztatás kéréséhez való jog:
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a 16. cikk, a 17. cikk (1) bekezdése,
illetve a 18. cikk szerinti valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés –
korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez
lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet
kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
A GDPR 20. cikke alapján az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adatok
hordozhatóságára, adathordozhatósághoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat papír alapon
megkapja, s ezen adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, illetve kérje az
adatkezelők közötti közvetlen továbbítást, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy
szerződésen alapul.
A GDPR 21. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó
személyes adat kezelése ellen tiltakozni, tiltakozáshoz való jog:
Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés közérdekű
vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához
szükséges, vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének
érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén. Az adatkezelő a
személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az
adatkezelést olyan jogos okok indokolják, melyek elsőbbséget élveznek az érintett
érdekeivel, jogaival szemben.
A GDPR 7. cikk (3) bekezdése alapján az érintett jogosult a személyes adatainak
kezeléséhez adott hozzájárulást bármely időpontban visszavonni, hozzájárulás
visszavonásához való jog:
Amikor adatait hozzájárulása alapján kezeljük, akkor bármikor joga van a
hozzájárulását visszavonni, amely azonban nem érinti a hozzájárulása visszavonását
megelőző adatkezelésünk jogszerűségét.

Adatkezelést végző intézmény: Görgey Utcai Óvoda
Gyermekekkel kapcsolatos adatkezelés
1.
Az adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre, tárolás helye, módja, időtartama, a személyes adatok forrása, adatok megadásának
időpontja, címzett megnevezése, közlés célja

Kezelt adatok köre
gyermek neve
születési helye, ideje
állampolgársága
anyja születési neve
apja/gondviselő neve
lakcím, tartózkodási
hely, a kijelölt óvoda
megnevezése

Adatkezelés
célja
óvodába
jelentkezett
gyermek
nyilvántartása
(felvételi
előjegyzés)

Adatkezelés
jogalapja

Tárolás
módja

Tárolás
helye

Tárolás
időtartama

a GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c)
pont szerint az
adatkezelés az
adatkezelőre
vonatkozó jogi
kötelezettség
teljesítéséhez
szükséges.
Jogszabály:
20/2012,
(VIII.31.)
EMMI rendelet
89.§ (3) b és c
pont és a
15/2013. (II.26.)
EMMI rendelet
a pedagógiai
szakszolgálati
intézmények
működéséről
19.§ és 20.§

papír alapon

zárható
szekrényben

az óvodai
jogviszony
fennállása
alatt és a
megszűnését
követő 20 év,
melynek
jogszabályi
alapja a
20/2012.(VIII.
31.) EMMI
rendelet 1.sz.
melléklete

Adat forrása
szülő/gondviselő
adja meg

Adat
megadásának időpontja
az óvodába
jelentkezéskor

Címzett (ha
van)

Közlés célja (ha
van címzett)

-

-

Kezelt adatok köre

Adatkezelés
célja

gyermek neve, születési
hely, idő, neme,
állampolgársága,
lakóhelyének,
tartózkodási helyének
címe, TAJ szám, OM
azonosító szám, nem
magyar állampolgár
esetén a tartózkodás
jogcíme, a tartózkodásra
jogosító okirat
megnevezése, száma,
szülő/gondviselő neve,
lakóhelye, tartózkodási
helye, telefonszám

az óvodai
jogviszony
létesítése,
módosítása,
megszüntetése

gyermek neve
születési helye, ideje
állampolgársága
anyja születési neve
apja/gondviselő neve
lakcím, tartózkodási
hely, OM azonosító
szám,
szülők napközbeni
elérhetősége

óvodai felvételi
és mulasztási
napló vezetése

Adatkezelés
jogalapja

Tárolás
módja

Tárolás
helye

Tárolás
időtartama

a GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c)
pont szerint az
adatkezelés az
adatkezelőre
vonatkozó jogi
kötelezettség
teljesítéséhez
szükséges.
Jogszabály:
Nkt. 41.§ (4) a)
b), d), e);
20/2012,
(VIII.31.)
EMMI rendelet
89.§ (3) b és c
pont valamint a
15/2013. (II.26.)
EMMI rendelet
a pedagógiai
szakszolgálati
intézmények
működéséről
19.§ és 20.§
a GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c)
pont szerint az
adatkezelés az
adatkezelőre
vonatkozó jogi
kötelezettség
teljesítéséhez
szükséges.
Jogszabály:
20/2012.
(VIII.31.)
EMMI rendelet
90.§ (3)

papír alapon

zárható
szekrényben

az óvodai
jogviszony
fennállása
alatt és a
megszűnését
követő 20 év,
melynek
jogszabályi
alapja a
20/2012.(VIII.
31.) EMMI
rendelet 1.sz.
melléklete

szülő/gondviselő
adja meg

papír alapon

zárható
szekrényben

az óvodai
jogviszony
fennállása
alatt és a
megszűnését
követő 20 év,
melynek
jogszabályi
alapja a
20/2012.(VIII.
31.) EMMI
rendelet 1.sz.
melléklete

intézményben
tárolt adatok
alapján

Adat forrása

Adat
megadásának időpontja
az óvodai
jogviszony
kezdetekor

a nevelési év
kezdetekor

Címzett (ha
van)
Oktatási
Hivatal
(Központi
Információs
Rendszer)

-

Közlés célja (ha
van címzett)
adatszolgáltatás,
nyilvántartás
céljából

-

Tárolás
időtartama

Adat
megadásának időpontja
óvodai
jogviszony
kezdetekor
illetve a
jogviszony
fennállása
alatt
bekövetkezett
változáskor

Címzett (ha
van)

Közlés célja (ha
van címzett)

-

-

szülő/gondviselő,
óvoda-pedagógus
adja meg

óvodai
jogviszony
kezdetekor
illetve a
jogviszony
fennállásának
időtartama
alatt
folyamatosan

-

-

a
szülő/gondviselő
adja meg

óvodai
jogviszony
kezdetekor

Adatkezelés
célja

Adatkezelés
jogalapja

Tárolás
módja

Tárolás
helye

gyermek neve, születési
ideje, TAJ száma;
anyja neve, születési
neve, lakcíme, szem. ig.
száma, telefonszám,
apa neve, lakcíme, szem.
ig. száma, telefonszáma,
megbízott személyek:
neve, lakcíme, személyi
ig. száma

a szülők által
megadott
személyek, akik
érte mehetnek a
gyerekért (a
szülői/gondviselői nyilatkozat
alapján)

a GDPR 6. cikk
(1) bekezdés a)
pontja szerint az
érintett
hozzájárulását
adta személyes
adatainak egy
vagy több
konkrét célból
történő
kezeléséhez

papír alapon

zárható
szekrényben

az óvodai
jogviszony
fennállása
alatt

szülő/gondviselő
adja meg

gyermek neve
születési helye, ideje
gyermek amnézisét
gyermek fejlődésének
mutatói (érzelmiszociális, értelmi, beszéd,
mozgásfejlődés)
fejlődést segítő
megállapítások,
intézkedések, elért
eredmény
szakértői bizottság
vizsgálatának
megállapításai

a gyermek
fejlődését
nyomon követő
dokumentáció
vezetése

a GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c)
pont szerint az
adatkezelés az
adatkezelőre
vonatkozó jogi
kötelezettség
teljesítéséhez
szükséges.
Jogszabály:
Nkt. 41.§ (4) c)
pont
20/2012,
(VIII.31.)
EMMI rendelet
93/A.§

papír alapon

zárható
szekrényben

az óvodai
jogviszony
fennállása
alatt és a
megszűnését
követő 20 év,
melynek
jogszabályi
alapja a
20/2012.(VIII.
31.) EMMI
rendelet 1.sz.
melléklete

gyermek neve, születési
hely, idő; lakcím,
tartózkodási hely; TAJ
száma; születési súlya,
hossza; szülés lefolyása;
gyermek fejlődési
rendellenessége;
gyógyszerérzékenység,
allergia, speciális diéta,
kórházi kezelései,

a gyermek
óvodai
egészségügyi
ellátása

a GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c)
pont szerint az
adatkezelés az
adatkezelőre
vonatkozó jogi
kötelezettség
teljesítéséhez
szükséges.
Jogszabály:

papír alapon

zárható
szekrényben

az óvodai
jogviszony
fennállása
alatt

Kezelt adatok köre

Adat forrása

Debreceni
Alapellátási és
Egészségfejlesztési
Intézet

a gyermek
további iskolai
egészségügyi
ellátása

Kezelt adatok köre
műtétei, balesetei,
jelenleg fennálló
betegsége; rendszeresen
szedett gyógyszerei;
visel e szemüveget,
hallókészüléket,
lúdtalpbetétet stb.;
korábbi betegségei
gyermek neve,
születési helye, ideje,
lakcíme, tartózkodási
helye, TAJ száma, OM
azonosító szám;
szülő/gondviselő neve,
lakcíme/tartózkodási
helye, telefonszáma, email címe

gyermek neve,
születési helye, ideje,
lakcíme, tartózkodási
helye, OM azonosító
szám; anyja neve,
szakértői vélemény

Adatkezelés
célja

Adatkezelés
jogalapja

Tárolás
módja

Tárolás
helye

Tárolás
időtartama

Adat forrása

Adat
megadásának időpontja

Címzett (ha
van)

Közlés célja (ha
van címzett)

Nkt. 41.§ (7) c)
pont

a gyermek
logopédiai és
fejlesztőpedagógiai ellátása

a GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c)
pont szerint az
adatkezelés az
adatkezelőre
vonatkozó jogi
kötelezettség
teljesítéséhez
szükséges.
Jogszabály:
Nkt.18.§ d)
pontja, a 8.§ (3)
bekezdés és a
47.§ (8)
bekezdés

papír alapú

zárható
szekrényben

az óvodai
jogviszony
fennállása
alatt és a
megszűnését
követő 20 év,
melynek
jogszabályi
alapja a
20/2012.(VIII.
31.) EMMI
rendelet 1.sz.
melléklete

szülő/gondviselő,
óvodapedagógus,
szakorvos,
gyógypedagógus
adja meg

a probléma
észlelésekor

HBM-i
Pedagógiai
Szakszolgálat

a gyermek
ellátása,
fejlesztésének
támogatása
szakértői
véleménnyel

utazó
gyógypedagógiai szolgáltatás
igénybevétele,
szakértői
vélemény
gyógypedagógiai ellátáshoz

a GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c)
pont szerint az
adatkezelés az
adatkezelőre
vonatkozó jogi
kötelezettség
teljesítéséhez
szükséges.
Jogszabály:
Nkt.20.§ (9) és
47. § (10)

papír alapú

zárható
szekrényben

az óvodai
jogviszony
fennállása
alatt és a
megszűnését
követő 20 év,
melynek
jogszabályi
alapja a
20/2012.(VIII.
31.) EMMI
rendelet 1.sz.
melléklete

szülő, óvodapedagógus,
szakorvos,
gyógypedagógus
adja meg

a probléma
észlelésekor

Báczi Gusztáv
EGYMI;
HBM
Pedagógiai
Szakszolgálat
Szakértői
Bizottsága

a gyermek
speciális
fejlesztésének
támogatása

Adat
megadásának időpontja
a baleset
esetén

Adatkezelés
célja

Adatkezelés
jogalapja

Tárolás
módja

Tárolás
helye

Tárolás
időtartama

gyermek neve,
születési helye, ideje,
lakcíme, tartózkodási
helye, TAJ száma, OM
azonosító szám,
szülő/gondviselő neve,
lakcíme/tartózkodási
helye

baleset esetén a
baleset tényének
rögzítése,
jegyzőkönyvezése
(adatszolgáltatás)

a GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c)
pont szerint az
adatkezelés az
adatkezelőre
vonatkozó jogi
kötelezettség
teljesítéséhez
szükséges.
Jogszabály:
Nkt. 41.§ (4) df

papír alapon

zárható
szekrényben

jogviszony
időtartama
alatt s azt
követően 30
év a
78/2012.
(XII.28.) BM
rendelet P 119.
alapján

óvodapedagógus
adja meg

étkező neve, születési
hely, idő, anyja neve,
szülő/gondviselő neve,
lakcím, tartózkodási
hely, TAJ szám,
telefonszám, e-mail cím

a megadott
adatokat arra
használjuk,
hogy a
gyermekek és az
alkalmazottak a
hozzájáruló
nyilatkozat
alapján
megrendeljék az
étkezést illetve
az
adatkezeléshez
hozzájárulnak

a GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e)
pont szerint az
adatkezelés
közérdekű
feladat
végrehajtásához
szükséges

elektronikusan és papír
alapon

köznevelési
jogviszony
végéig, és a
megszűnését
követő 5 év
melynek
jogszabályi
alapja a
20/2012.(VIII.
31.) EMMI
rendelet 1.sz.
melléklete

az érintett maga
adja meg

nevelési év
kezdéskor,
illetve év
közben a
szülő,
gondviselő
adja meg

-

-

szülő neve, születési
helye, ideje, anyja neve;
étkező neve, születési
helye, ideje, anyja neve

a megadott
adatokat arra
használjuk,
hogy
amennyiben
jogosult a
kedvezményre

a GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c)
pont szerint az
adatkezelés az
adatkezelőre
vonatkozó jogi
kötelezettség

elektronikus
an és papír
alapon

BINEX
rendszerben,
mely a
szerződött
szolgáltatónál
elhelyezett
szerveren
található
meg, és
külön
adatvédelmi
szabályzattal
és
tájékoztatóval
rendelkezik,
valamint
zárható
szekrényben
BINEX
rendszerben,
mely a
szerződött
szolgáltatónál
elhelyezett

köznevelési
jogviszony
végéig, és a
megszűnését
követő 5 év
melynek
jogszabályi

az érintett maga
adja meg

nevelési év
kezdéskor,
illetve év
közben a
szülő,
gondviselő
adja meg

-

-

Kezelt adatok köre

Adat forrása

Címzett (ha
van)
Oktatási
Hivatal

Közlés célja (ha
van címzett)
adatszolgáltatás

Kezelt adatok köre

szülő neve, lakcíme,
telefonszáma; étkező
neve, születési helye,
ideje, lakcíme;
kórismeret szakorvosi
igazolás alapján

Adatkezelés
célja

Adatkezelés
jogalapja

az adatok
felhasználásával
megállapításra
kerül a gyermek
részére a
kedvezmény

teljesítéséhez
szükséges.
Jogszabály:
328/2011.
(XII.29.) Korm.
rendelet a
személyes
gondoskodást
nyújtó
gyermekjóléti
alapellátások és
gyermekvédelmi szakellátások
térítési díjáról és
az
igénylésükhöz
felhasználható
bizonyítékokról

az adatok
megadásával a
szülői/gondvisel
ői nyilatkozat
alapján diétás
étkezés
megrendelése

a GDPR 6. cikk
(1) bekezdés a)
pontja szerint az
érintett
hozzájárulását
adta személyes
adatainak egy
vagy több
konkrét célból
történő
kezeléséhez

Tárolás
módja

elektronikus
an és papír
alapon

Tárolás
helye

Tárolás
időtartama

szerveren
található
meg, és
külön
adatvédelmi
szabályzattal
és
tájékoztatóval
rendelkezik,
valamint
zárható
szekrényben

alapja a
20/2012.(VIII.
31.) EMMI
rendelet 1.sz.
melléklete

BINEX
rendszerben,
mely a
szerződött
szolgáltatónál
elhelyezett
szerveren
található
meg, és
külön
adatvédelmi
szabályzattal
és
tájékozatóval
rendelkezik,
valamint
zárható
szekrényben

köznevelési
jogviszony
végéig, és a
megszűnését
követő 5 év
melynek
jogszabályi
alapja a
20/2012.(VIII.
31.) EMMI
rendelet 1.sz.
melléklete

Adat forrása

az érintett maga
adja meg

Adat
megadásának időpontja

nevelési év
kezdéskor,
illetve év
közben a
szülő,
gondviselő
adja meg

Címzett (ha
van)

Közlés célja (ha
van címzett)

-

-

Adatkezelés
célja

Adatkezelés
jogalapja

Tárolás
módja

Tárolás
helye

e-mail cím

a térítési díj
megfizetéséhez
létrehozott
internetes szülői
felülethez való
hozzáférést
biztosítja a
szülő vagy
gondviselő
számára

a GDPR 6. cikk
(1) bekezdés a)
pontja szerint az
érintett
hozzájárulását
adta személyes
adatainak egy
vagy több
konkrét célból
történő
kezeléséhez

elektronikus
an és papír
alapon

BINEX
rendszerben,
mely a
szerződött
szolgáltatónál
elhelyezett
szerveren
található
meg, és
külön
adatvédelmi
szabályzattal
és
tájékoztatóval
rendelkezik,
valamint
zárható
szekrényben

szülő neve,
bankszámlaszáma;
étkező neve, lakcíme,
TAJ száma

csoportos
megbízás esetén
az adatok
továbbítása a
pénzintézet felé,
melynek célja a
térítési díj
bankszámláról
történő
leemelése

a GDPR 6. cikk
(1) bekezdés a)
pontja szerint az
érintett
hozzájárulását
adta személyes
adatainak egy
vagy több
konkrét célból
történő
kezeléséhez

-

-

Kezelt adatok köre

Tárolás
időtartama
köznevelési
jogviszony
végéig

-

Adat forrása
az érintett maga
adja meg

szülő/gondviselő
adja meg

Adat
megadásának időpontja
nevelési év
kezdéskor,
illetve év
közben a
szülő,
gondviselő
adja meg

nevelési év
kezdéskor,
illetve év
közben a
szülő,
gondviselő
adja meg

Címzett (ha
van)

Közlés célja (ha
van címzett)

-

-

Debreceni
Intézményműködtető
Központ

a térítési díj
bankszámláról
történő
leemelése

Munkavállalókkal (alkalmazottakkal, dolgozókkal) kapcsolatos adatkezelés
2. Az adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre, tárolás helye, módja, időtartama, a személyes adatok forrása, adatok

megadásának időpontja, címzett megnevezése, közlés célja
Kezelt adatok köre
munkavállaló neve,
születési neve, születési
hely, idő, anyja neve, TAJ
szám, adóazonosító jel,
neme,
lakhely/tartózkodási hely,
tel. szám, családi állapot,
Gyermekeinek adata:
gyermek neve, szül.hely,
idő, TAJ szám,
adóazonosító jel, egyéb
eltartottak, eltartás
kezdete,
legmagasabb iskolai
végzettsége,
szakképzettsége, pedagógus minősítéséről szóló
tanúsítvány, egyéb
továbbképzés,
idegennyelv ismeret,
korábbi jogviszonyai,
állampolgársága, erkölcsi
bizonyítvány száma, kelte,
fizetési fokozata,
kulcsszáma, besorolás,
munkakör, FEOR szám
illetmény, következő
fizetési fokozatba lépés
ideje, jubileumi jutalom,
végkielégítés,
vezetői adatok-megbízás
kezdete és vége, vezetői
beosztás,
bankszámlaszám,

Adatkezelés célja
munkavállalók
jogviszonyának
létesítése,
nyilvántartása,
módosítása,
megszüntetése

Adatkezelés
jogalapja
a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pont
szerint az
adatkezelés az
adatkezelőre
vonatkozó jogi
kötelezettség
teljesítéséhez
szükséges.
A Kjt. 1992.évi
XXXIII. törvény,
a Munka
Törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I.
törvény valamint
az
Nkt.2011. évi
CXC. törvény

Tárolás
módja
papír alapon

Tárolás
helye

Tárolás
időtartama

Adat
forrása

zárt
szekrényben

a
közalkalmazotti
jogviszony
időtartama alatt,
valamint
megszűnését
követő 50 év,
melynek
jogszabályi
alapja a
20/2012.(VIII.3
1.) EMMI
rendelet 1.sz.
melléklete

érintett adja
meg

Adat
megadásának időpontja
munkába
lépéskor,
illetve a
jogviszony
fennállása
alatt
bekövetkezett
változások
alkalmával

Címzett (ha
van)

Közlés célja (ha
van címzett)

Debreceni
Intézményműköd
tető Központ

adatfeldolgozás

Magyar
Államkincstár

adatfeldolgozás

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés
jogalapja

Tárolás
módja

Tárolás
helye

Tárolás
időtartama

Adat
forrása

Adat
megadásának időpontja

Címzett (ha
van)

Közlés célja (ha
van címzett)

csökkent munkaképesség
igazolása, jogviszony
megszűnésének módja,
időpontja
Munkavállaló neve,
születési név, születési
hely, idő, anyja neve,
lakcím, adóazonosító jel,
bankszámlaszám,
besorolás,

bér és béren kívüli
juttatások
(illetmények)
kifizetése

a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pont
szerint az
adatkezelés az
adatkezelőre
vonatkozó jogi
kötelezettség
teljesítéséhez
szükséges.
A Kjt. 1992.évi
XXXIII. törvény
Nkt. 2011. évi
CXC. törvény
8.melléket

papír alapon

zárt
szekrényben

a
közalkalmazotti
jogviszony
időtartama alatt,
valamint
megszűnését
követő 50 év,
melynek
jogszabályi
alapja a
20/2012.(VIII.3
1.) EMMI
rendelet 1.sz.
melléklete

érintett adja
meg

a jogviszony
kezdetekor

Debreceni
Intézményműköd
tető Központ

bér és béren
kívüli juttatások
számfejtése

Munkavállaló neve,
születési név, születési
hely, idő, anyja neve,
lakcím, TAJ szám,
adóazonosító jel,
Hozzátartozó adatai:
gyermek neve, születési
hely, idő, anyja neve, TAJ
szám,
távollét jogcíme,
időtartama,

munkából való
távollét
meghatározása és
kezelése

a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pont
szerint az
adatkezelés az
adatkezelőre
vonatkozó jogi
kötelezettség
teljesítéséhez
szükséges.
2012. évi Mt
valamit a Kjt.
1992.évi XXXIII.
törvény 56.§ és
57.§
2011. évi CXC
törvény a nemzeti
köznevelésről
szóló 64§ és 65§

papír alapon

zárt
szekrényben

a
közalkalmazotti
jogviszony
időtartama alatt,
valamint
megszűnését
követő 50 év,
melynek
jogszabályi
alapja a
20/2012.(VIII.3
1.) EMMI
rendelet 1.sz.
melléklete

érintett adja
meg

a jogviszony
kezdetekor

Magyar
Államkincstár

munkából való
távollét igazolása

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés
jogalapja

Tárolás
módja

Tárolás
helye

Tárolás
időtartama

Adat
forrása

Név, oktatási azonosító
száma, előző
munkahelyek
megnevezése,
jogviszony kezdetének
és megszűnésének
ideje

szakmai
gyakorlati idő
meghatározása

a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pont
szerint az
adatkezelés az
adatkezelőre
vonatkozó jogi
kötelezettség
teljesítéséhez
szükséges.
Jogszabály:
326/2013.(VIII.30)
korm.rend. 6.§)

papír alapon

zárt
szekrény
ben

a
közalkalmazotti
jogviszony
időtartama alatt,
valamint a
közalkalmazotti
jogviszony
megszűnését
követő 50 év,
melynek
jogszabályi
alapja a
20/2012.(VIII.3
1.) EMMI
rendelet 1.sz.
melléklete

az érintett
adja meg,
valamint az
intézményben tárolt
adatok
alapján

Név, szül. hely, idő, anyja
neve, lakcíme, mikor
szerezte a diplomáját,
munkakör,

pedagógusokat
terhelő
továbbképzési
kötelezettség
teljesítésének
megállapítása

a GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c)
pont szerint az
adatkezelés az
adatkezelőre
vonatkozó jogi
kötelezettség
teljesítéséhez
szükséges.
Jogszabály:
277/1997
(XII.22.)
kormányrendelet
a pedagógus
továbbképzésről

papír alapon

zárt
szekrényben

a jogviszony
időtartama alatt,
valamint a
közalkalmazotti
jogviszony
megszűnését
követő 50 év,
melynek
jogszabályi
alapja a
20/2012.(VIII.3
1.) EMMI
rendelet 1.sz.
melléklete

intézményben tárolt
adatok
alapján

Adat
megadásának időpontja
munkába
lépéskor,
valamint
változás
esetén

továbbképzésre
jelentkezéskor

Címzett (ha
van)
Oktatási Hivatal
(Központi
Információs
Rendszer)

-

Közlés célja (ha
van címzett)
adatszolgáltatás
pedagógusi
előmenetelhez
(pedagógus
minősítés)

-

Kezelt adatok köre
munkavállaló neve
születési helye, ideje,
anyja neve,
lakcíme
TAJ száma,

Adatkezelés célja
munkavállaló
foglalkoztatás
egészségügyi
ellátása

jogviszony kezdete,
munkakör, alkalmasság
eredménye, érvényessége

név, munkakör

munkavállaló
kötelező munka-és
tűzvédelmi oktatása

Adatkezelés
jogalapja
a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pont
szerint az
adatkezelés az
adatkezelőre
vonatkozó jogi
kötelezettség
teljesítéséhez
szükséges.
Jogszabály:
2012.évi I. tv a
Munka
Törvénykönyvéről
és a
Közalkalmazottak
jogállásáról szóló
1992.évi
XXXIII.tv.
33/1998. (VI.24.)
NM rendelet 4. §
a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pont
szerint az
adatkezelés az
adatkezelőre
vonatkozó jogi
kötelezettség
teljesítéséhez
szükséges.
Jogszabály: 1993.
évi XCIII. törvény
a
munkavédelemről,
1996. évi XXXI.
törvény
a tűz elleni
védekezésről, a
műszaki mentésről
és a tűzoltóságról

Tárolás
módja

Tárolás
helye

Tárolás
időtartama

Adat
forrása

papír alapon
és
elektronikusan

zárt
szekrényben és
adathordozón

a jogviszony
időtartama alatt,
valamint a
közalkalmazotti
jogviszony
megszűnését
követő 10 év,
melynek
jogszabályi
alapja a
20/2012.(VIII.3
1.) EMMI
rendelet 1.sz.
melléklete

intézményben tárolt
adatok
alapján

papír alapon

zárt
szekrényben

a jogviszony
időtartama alatt,
valamint a
közalkalmazotti
jogviszony
megszűnését
követő 10 év,
melynek
jogszabályi
alapja a
20/2012.(VIII.3
1.) EMMI
rendelet 1.sz.
melléklete

intézményben tárolt
adatok
alapján

Adat
megadásának időpontja
előzetes,
időszakos és
soron kívüli
orvosi
vizsgálat
alkalmával

munkába
lépéskor
valamint az
éves kötelező
oktatás
alkalmával

Címzett (ha
van)
Debreceni
Alapellátási és
Egészségfejlesztési Intézet

-

Közlés célja (ha
van címzett)
alkalmassági
vizsgálat és
évenkénti
felülvizsgálat

-

Kezelt adatok köre
név, születési név, anyja
neve,
születési hely, idő, TAJ
szám, neme, lakcím,
telefonszám, munkakör

Adatkezelés célja
munkavállaló
munkabaleseti/
üzemi baleseti
nyilvántartása

Adatkezelés
jogalapja
a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pont
szerint az
adatkezelés az
adatkezelőre
vonatkozó jogi
kötelezettség
teljesítéséhez
szükséges.
Jogszabály:
Kötelező
egészségbiztosítás
ellátásáról szóló
217/1997. évi
(XII.01.)
kormányrendelet;
5/1993. (XII.26.)
MüM rendelet a
munkavédelemről

Tárolás
módja
papír alapon

Tárolás
helye

Tárolás
időtartama

Adat
forrása

zárt
szekrényben

a jogviszony
időtartama alatt,
valamint a
közalkalmazotti
jogviszony
megszűnését
követő 10 év,
melynek
jogszabályi
alapja a
20/2012.(VIII.3
1.) EMMI
rendelet 1.sz.
melléklete

intézményben tárolt
adatok
alapján

Adat
megadásának időpontja
baleset
alkalmával

Címzett (ha
van)

Közlés célja (ha
van címzett)

Magyar
Államkincstár

határozat
meghozatala a
balesetkor

Szalóki Group
Kft.

munkahelyi
baleset
minősítése,
szaktevékenység

Egyéb adatkezelések
3. Az adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre, tárolás helye, módja, időtartama, a személyes adatok forrása, adatok

megadásának időpontja, címzett megnevezése, közlés célja
Kezelt adatok köre
gyermekről készült fénykép

Adatkezelés célja
az óvoda által
szervezett
rendezvényen (pl.
anyák napja stb.)
fénykép készítése,
valamint pályázati
eszközök honlapon
történő bemutatása

Adatkezelés
jogalapja
a GDPR 6. cikk
(1) bekezdés a)
pontja szerint
az érintett
hozzájárulását
adta személyes
adatainak egy
vagy több
konkrét célból
történő
kezeléséhez

Tárolás
módja
papír alapon

Tárolás
helye

Tárolás
időtartama

Adat
forrása

csoportszoba

1 nevelési év

érintett adja
meg

Adat
megadásának időpontja
fotózás
alkalmával

Címzett (ha
van)
-

Közlés célja
(ha van
címzett)
-

2. Az adattovábbítás címzettje(i):
Név: Oktatási Hivatal
Székhely: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14
Cégjegyzékszám: 00-15-329729
Adószám: 15329729-2-41
Név: Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet Egészségfejlesztési Iroda
Székhely: 4031 Debrecen, Pósa utca 1.
Cégjegyzékszám: Adószám: Név: HBM-i Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottság
Székhely: 4029 Debrecen, Monti Ezredes utca 7.
Cégjegyzékszám: Adószám: 15835035-2-09
Név: Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Székhely: 4024 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 2.
Cégjegyzékszám: Adószám: 15835035-2-09
Név: Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága
Székhely: 4025 Debrecen, Hatvan utca 15.
Cégjegyzékszám: 01-10-044690
Adószám: 12751631-2-41
Név: Debreceni Intézményműködtető Központ
Székhely: 4026 Debrecen, Kálvin tér 2/a
Cégjegyzékszám: Adószám: 15813619-2-09
Név: Szalóki Group Kft.
Székhely: 4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2. 4. épület fsz.
Cégjegyzékszám: 09-09-028787
Adószám: 25938490-2-09
3. Harmadik országba történő adattovábbítás: Nem történik adattovábbítás.
4. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:
 óvodavezető
 óvodavezető helyettes
 óvodatitkár

5. Az adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás:
 Az irodában használt számítógépek tűzfallal és vírusirtóval vannak ellátva.
 Jelszóval védett képernyőzár használata.
 Az adatok tárolásához, kezeléséhez és feldolgozásához alkalmazott BINEX
rendszerbe való belépés egyéni felhasználó névvel és jelszóval történik.
 A szerződött szolgáltató is megteszi az adatvédelemmel kapcsolatos intézkedéseket.
 Munkaidő végén a személyes adatokat tartalmazó iratok elzárása.
 Ha az illetékes dolgozó nem tartózkodik napközben az irodában, az irodaajtó
zárásáról gondoskodni kell.
 Napközben az épületbe bejutást a házirend szabályozza.
6. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei:
Az érintett jogai mindig az adott adatkezelés jogalapjához idomul.
Jogalap megnevezése
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés
a) pontja szerint az érintett
hozzájárulását adta személyes
adatainak egy vagy több
konkrét célból történő
kezeléséhez
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés
e) pont szerint az adatkezelés
közérdekű vagy az
adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében
végzett feladat
végrehajtásához szükséges
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés
c) pont szerint az adatkezelés
az adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez
szükséges.

Érintett jogai
Tájékoztatás kéréséhez való jog
Hozzájárulás visszavonásához való jog
Hozzáféréshez való jog
Adatok módosításához, helyesbítéséhez, törléséhez való jog
Adatkezelés korlátozásához való jog
Adathordozhatósághoz való jog
Jogorvoslathoz való jog
Tájékoztatás kéréséhez való jog
Hozzáféréshez való jog
Adatok módosításához, helyesbítéséhez, törléséhez való jog
Adatkezelés korlátozásához való jog
Tiltakozáshoz való jog
Jogorvoslathoz való jog
Tájékoztatás kéréséhez való jog
Hozzáféréshez való jog
Adatok módosításához, helyesbítéséhez, törléséhez való jog
Adatkezelés korlátozásához való jog
Jogorvoslathoz való jog

7. Releváns jogszabályok
 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről
és a köznevelési intézmények névhasználatáról,
 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények
működéséről,
 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről,
 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az
igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról,
 1992.évi XXXIII. törvény a Közalkalmazottak Jogállásáról,

 2012. évi I. törvény a munka Törvénykönyvéről,
 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról,
 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és
kedvezményeiről,
 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés
alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről,
 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről,
 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a
tűzoltóságról,
 217/1997. évi (XII.01.) kormányrendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról,
 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII.
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról.
Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelő döntésével nem ért egyet –
annak közlésétől számított 30 napon belül – Ön az Adatkezelővel szemben közvetlenül
is fordulhat jogorvoslatért az Adatkezelő székhelye szerinti vagy a lakóhelye, illetve
tartózkodási helye szerinti bírósághoz. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. (a
törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg:
http://birosag.hu/torvenyszekek
Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelő döntésével nem ért egyet
panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
telefon: +36 (1) 391-1400
fax.: +36 (1) 391-1410
honlap: www.naih.hu

