ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Érintett!
A Zuglói Tündérkert Óvoda az Ön és gyermeke személyes adatait – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelet
(a továbbiakban: GDPR) előírásainak betartásával – gyermeke óvodai jogviszonyának fennállása alatt az alábbiak szerint használja fel:
1.

Adatkezelő adatai, elérhetősége:

Megnevezése: Zuglói Tündérkert Óvoda
Székhelye: 1144 Budapest Kántorné sétány 9.
Elektronikus levélcím: tunderkert@zugloiovoda.hu
Telefon: +36-1-222-8042
2. Adatvédelmi tisztviselő:
Név: dr. Drávai Bernadett
Cím: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal, 1145 Budapest, Pétervárad utca 2.
Elektronikus levélcím: adatvedelem@zuglo.hu; dravai@zuglo.hu
3. A kezelt adatok köre, jogalapja, célja: A GDPR II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez szükséges

1.

kezelt adatok köre
a) a gyermek 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, a gyermek óvodai
fejlődésével kapcsolatos adatok,
b) a gyermek óvodai jogviszonyával kapcsolatos adatok
ba) felvételivel kapcsolatos adatok,
bb) az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul,
bc) óvodai jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok,
bd) a gyermek mulasztásával kapcsolatos adatok,
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jogalap, cél
érintett
vonatkozó jogszabály:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény (a továbbiakban:
Nktv.) 41. § (4) bekezdés a)-d) pontok gyermek
cél:
köznevelési feladatok ellátása az Nktv.ben előírtak szerint

2.

3.

be) kiemelt figyelmet igénylő gyermekre vonatkozó adatok,
bf) a gyermekbalesetre vonatkozó adatok,
bg) a gyermek oktatási azonosító száma,
bh) mérési azonosító.
A felvételi előjegyzési napló gyermekenként tartalmazza
a) a jelentkezés sorszámát, időpontját,
b) a gyermek nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát, lakóhelyének,
tartózkodási helyének címét, anyja születéskori nevét, apja (gondviselője)
nevét, nem magyar állampolgár esetén a tartózkodás jogcímét
c) a kijelölt óvoda megnevezését,
d) annak az óvodának a megnevezését, ahová a gyermek jelentkezését még
benyújtották,
e) annak tényét, hogy a gyermek a jelentkezés időpontjában részesül-e bölcsődei
vagy óvodai ellátásban,
f) a szülő felvétellel, ellátással kapcsolatos igényeit,
g) a felvételi elbírálásánál figyelembe vehető egyéb szempontokat,
h) az óvodavezető javaslatát,
i) a felvétellel kapcsolatos döntést, annak időpontját,
j) a felvétellel kapcsolatos fellebbezés időpontját és iktatószámát,
k) a felvétel időpontját.
A felvételi és mulasztási napló tartalmazza
a) a gyermek naplóbeli sorszámát, oktatási azonosító számát, nevét, születési helyét
és idejét, állampolgárságát, nem magyar állampolgár esetén a tartózkodás
jogcímét, a jogszerű tartózkodást megalapozó okirat számát, lakóhelyének,
tartózkodási helyének címét, anyja születéskori nevét, apja vagy törvényes
képviselője nevét,
b) a felvétel időpontját,
c) az igazolt és igazolatlan hiányzások havi és éves összesítését,
d) a szülők napközbeni telefonszámát,
e) a megjegyzés rovatot
f) a jogviszony létesítésének időpontját
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vonatkozó jogszabály:

a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
(a továbbiakban: EMMI rendelet)
gyermek, szülő
89. § (3) bekezdés
cél:
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
szerinti jogi kötelezettség teljesítése

vonatkozó jogszabály:
EMMI rendelet 90. § (3) és (4)
bekezdés
cél:
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
szerinti jogi kötelezettség teljesítése

gyermek, szülő

4.

5.

Amennyiben az óvoda beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vagy
sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését is ellátja, a megjegyzés rovatban fel
kell tüntetni a:
 szakvéleményt kiállító szakértői bizottság nevét, címét,
 a szakvélemény kiállításának időpontját és számát,
 az elvégzett felülvizsgálatok, továbbá a következő kötelező felülvizsgálat
időpontját.
Az óvodai csoportnapló tartalmazza
a) a gyermekek nevét és óvodai jelét,
b) a fiúk és lányok számának összesített adatait, ezen belül megadva a három év
alatti, a három–négyéves, a négy–ötéves, az öt–hatéves a hat–hétéves gyermekek
számát, a sajátos nevelési igényű gyermekek számát, továbbá azon gyermekek
számát, akik bölcsődei ellátásban részesültek,
c) a nevelési évben tankötelessé váló gyermekek nevét,
d) a napirendet, a napirend szerinti tevékenységek időtartamát és a
tevékenységeket,
e) a hetente ismétlődő közös tevékenységeket tartalmazó heti rendet napi
bontásban,
f) nevelési éven belüli időszakonként
fa) a nevelési feladatokat,
fb) a szervezési feladatokat,
fc) a tervezett programokat és azok időpontjait,
fd) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló
tevékenységek, foglalkozások keretében az óvoda pedagógiai programjában
meghatározott tevékenységi formák tartalmi elemeit,
fe) az értékeléseket,
h) a feljegyzést a csoport életéről.
A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció tartalmazza
a) a gyermek anamnézisét,
b) a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi fejlettségének mutatóit
c) a gyermek fejlődését segítő megállapításokat, intézkedéseket, az elért
eredményt,
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vonatkozó jogszabály:
EMMI rendelet 91. § (3) bekezdés
cél:
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
szerinti jogi kötelezettség teljesítése

vonatkozó jogszabály:
EMMI rendelet 93/A. § (2) bekezdés

gyermek,

gyermek, szülő

d) amennyiben a gyermeket szakértői bizottság vizsgálta, a vizsgálat cél:
megállapításait, a fejlesztést végző pedagógus fejlődést szolgáló intézkedésre tett GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
szerinti jogi kötelezettség teljesítése
javaslatait,
e) a szakértői bizottság felülvizsgálatának megállapításait,
f) a szülő tájékoztatásáról szóló feljegyzéseket.

6.

7.

A pedagógiai szakszolgálati intézmény
hovatartozásra vonatkozó adatát

kezeli

a

gyermek

A jogszabályokban biztosított kedvezményekre való
elbírálásához és igazolásához szükséges személyes adatok

nemzetiségi vonatkozó jogszabály:
Nktv. 41. § (4a) bekezdés a) pont és a
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
alapján önkéntes hozzájárulás alapján
gyermek

cél:
az integrált nyomon követő rendszer
működtetése
igényjogosultság vonatkozó jogszabály:
Nktv. 41. § (9) bekezdés
szülő, gyermek

8.

cél:
kedvezmény igénybevételének
biztosítása
a gyermek szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, vonatkozó jogszabály:
Nktv. 41. § (4) bekezdés b) pont
telefonszáma
cél:
jogszabályi kötelezettség teljesítése,
szülő elérhetőségének biztosítása
szülő, törvényes
képviselő
vonatkozó jogszabály:
EMMI 20. § (1) bekezdés 1d) pontja
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
alapján az érintett hozzájárulása,

a gyermek szülője, törvényes képviselője elektronikus levélcíme
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cél:
szülő elérhetőségének biztosítása

vonatkozó jogszabály:
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
alapján az érintett hozzájárulása

a szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó adat

cél:
a köznevelési intézmény tudja, hogy a
gyermeknek ki a szülői felügyeleti jog
gyakorlására jogosult képviselője,
akivel a gyermek fejlődésével,
teljesítményével, stb. kapcsolatos
adatokat közölheti, akivel kapcsolatot harmadik
tart
személy, aki a
gyermeket
hazaviheti
a
köznevelési
vonatkozó jogszabály:
intézményből
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
alapján az érintett hozzájárulása

harmadik személy neve, telefonszáma

9.

cél:
a kiskorú kinek a felügyeletével
távozhat a köznevelési intézményből a
szülő
/
törvényes
képviselő
rendelkezése alapján
vonatkozó jogszabály:
Ingyenes vagy kedvezményes étkeztetés megállapításához szükséges adatok:
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
gyermek neve, születési helye, születési ideje, anyja neve,
alapján a szülői felügyeleti jogot
a gyermek
gyakorló
tájékoztatáson
alapuló
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
önkéntes
hozzájárulása
b) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan
beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
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c) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
d) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi
jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi
jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal
csökkentett összegének 130%-át vagy
e) nevelésbe vették.

5.
1.

fénykép- és videofelvétel készítése óvodai rendezvényeken, a felvételek
közzététele az óvoda honlapján/közösségi oldalán
személyes adat: érintett gyermek képmása
Fontos: Amennyiben egy felvételen több gyermek is látható, és van olyan gyermek,
akinek a törvényes képviselője nem járult hozzá a képfelvétel nyilvánosságra
hozatalához, annak a gyermeknek a képmását az ún. maszkolási technikával
felismerhetetlenné kell tenni!

vonatkozó jogszabály:
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
Minden
esetben
kell
az
érintett/törvényes
képviselőjének gyermek
hozzájárulása.
cél:
intézmény életének, tevékenységének
megörökítése, népszerűsítése

Adattovábbítás:
továbbított adat
a gyermek, szülő óvodai felvételével, átvételével kapcsolatos adatok

jogalap, cél
vonatkozó jogszabály:
Nktv. 41. § (7) bekezdés b) pont
cél:
felvétel,
átvétel
jogszabályi
kötelezettségének teljesítése

2.

szülő, gyermek

vonatkozó jogszabály:
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról
21/B. § alapján

szülő neve, születési neve, születési helye, születési ideje, anyja neve

10.

cél:
ingyenes és kedvezményes intézményi
gyermekétkeztetés igénybevételével
kapcsolatos önkormányzati feladatok
ellátásában közreműködés

a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye,
társadalombiztosítási azonosító jele, szülője, törvényes képviselője neve,
szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és
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vonatkozott jogszabály:
Nktv. 41. § (7) bekezdés c) pont

adattovábbítás címzettje

az érintett óvoda

az
egészségügyi,
óvodaegészségügyi feladatot ellátó
intézmények

3.

4.

5.

telefonszáma, az óvodai egészségügyi dokumentáció, a gyermekbalesetre
vonatkozó adatok

cél:
a gyermek egészségi állapotának
megállapítása

gyermek neve, gyermekbaleset adatai

vonatkozó jogszabály:
EMMI rendelet. 169. § (2) bekezdés

oktatásért felelős minisztérium
(Emberi
Erőforrások
Minisztériuma),
szülő,
fenntartó (Budapest Főváros
jelentési XIV.
Kerület
Zugló
Önkormányzata)

a gyermek neve, születési helye és ideje, társadalombiztosítási azonosító
jele, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője, törvényes képviselője neve,
szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és
telefonszáma, a gyermek, mulasztásával kapcsolatos adatok, a kiemelt
figyelmet igénylő gyermekre vonatkozó adatok

az igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges adatai az
igénybe vehető állami támogatás igénylése céljából

cél:
jogszabályban
előírt
kötelezettség teljesítése
vonatkozó jogszabály:
Nktv. 41. § (7) bekezdés d) pont
cél:
a veszélyeztetettségének
megelőzése, feltárása,
megszüntetése céljából
vonatkozó jogszabály:
Nktv. 41. § (7) bekezdés e) pont

cél:
az igényjogosultság elbírálásához és
igazolásához
6.

sajátos nevelési igényére, beilleszkedési zavarára, tanulási nehézségére,
magatartási rendellenességére vonatkozó adatai,

óvodai fejlődésével, valamint az iskolába lépéshez szükséges
fejlettségével kapcsolatos adatok

fejlesztés,

a pedagógiai szakszolgálat
intézményei és a nevelésioktatási intézmények egymás
ellátás között

vonatkozó jogszabály:
Nktv. 41. § (8) bekezdés b) pont
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a fenntartó (Budapest Főváros
XIV. Kerület Zugló
Önkormányzata) részére

vonatkozó jogszabály:
Nktv. 41. § (8) bekezdés a) pont
cél:
megfelelő
biztosítása

7.

a családvédelemmel foglalkozó
intézmények,
szervezetek,
gyermek- és ifjúságvédelemmel
foglalkozó
szervezetek,
intézmények

szülő, pedagógiai
szakszolgálat, iskola

cél:
szülő tájékoztatása, pedagógiai
szakszolgálat,
iskola és pedagógiai szakszolgálat
részére a megfelelő ellátás,
fejlesztés biztosítása érdekében
szülő, iskolaváltás esetén az új
iskola, szakmai ellenőrzés
vezetője
magatartása, szorgalma és tudása értékelésével kapcsolatos adatai

vonatkozó jogszabály:
Nktv. 41. § (8) bekezdés c) pont
cél:
nevelőtestület, szülő tájékoztatása

8.

9.

Az óvodába járni köteles gyermekek nyilvántartása tartalmazza:
a) oktatási azonosító számát, adóazonosító jelét, társadalombiztosítási
azonosító jelét,
b) sajátos nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási és magatartási
nehézsége tényét, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének
tényét és hatályát,
c) jogviszonyával kapcsolatban azt, hogy egyéni munkarenddel
rendelkezik-e, tanköteles-e, jogviszonya szünetelésének kezdetését és
befejezésének idejét,
d) jogviszonya keletkezésének, megszűnésének jogcímét és idejét,
e) nevelési-oktatási intézményének nevét, címét, OM azonosítóját,
f) jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot,
g) nevelésének helyét.
gyermek neve, születési helye, születési ideje, anyja neve,
szülő neve, születési neve, születési helye, születési ideje, anyja neve
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vonatkozó jogszabály:
Az oktatási nyilvántartásról szóló
2018. évi LXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Onytv.) 6. § (1)
bekezdés és 1. melléklet.
cél:
jogszabályban előírt adatszolgáltatási
kötelezettség teljesítése.

jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés
a) pont alapján a szülői felügyeleti
jogot gyakorló tájékoztatáson alapuló
önkéntes hozzájárulása

Oktatási Hivatal (gyermeki
nyilvántartás)

cél: ingyenes és kedvezményes
intézményi
gyermekétkeztetés
igénybevételével
kapcsolatos
önkormányzati feladatok ellátásában
közreműködés

Budapest
Főváros
Kerület
Önkormányzata

XIV.
Zugló

6.
Az adatkezelés időtartama:
Az Nktv. 41. § (10) bekezdés alapján az óvodai jogviszony megszűnésétől számított tíz évig.
7.

Az adatokhoz való hozzáférés:

A gyermekbaleset adataihoz a szülő, az intézményvezető, a köznevelési intézmény feladatellátással érintett munkatársa, az oktatási minisztérium feladatellátással
érintett munkatársa, súlyos gyermekbaleset esetén a fentieken túl Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata és a feladatellátással érintett munkatársa
férnek hozzá. A baleseti jegyzőkönyvet az oktatásért felelős minisztérium által biztosított elektronikus felületen kell felvenni. Az elektronikusan tárolt adatok
biztonságával kapcsolatos feladatokat a minisztérium látja el.
Az adattovábbítás címzettjeinek feladata és felelőssége a személyes adatok védelme és biztonsága érdekében a szükséges szervezési, technikai intézkedések
megtétele.
8. Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett joga:
A GDPR 13. cikk (2) bekezdés alapján:
8.1.
A tájékoztatás kéréséhez való jog: Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az
adatkezelőtől arról, hogy a) mely személyes adatait, b) milyen jogalapon, c) milyen adatkezelési cél teljesítése érdekében, d) milyen forrásból, e) mennyi
ideig kezeli, f) kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. Az
érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségen teljesíteni kell.
8.2.
A helyesbítéshez való jog: Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy az adatkezelő módosítsa a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatát, kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.
8.3.
A törléshez való jog: Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a személyes adatainak a törlését, kivéve, ha
az adatkezelés közérdekből valósul meg, jogszabályon alapul, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez vagy véleménynyilvánítás
szabadságához, tájékozódáshoz való jog gyakorlásához szükséges.
8.4.
Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog: Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy az
adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, b) az érintett vitatja az adatok pontosságát, c) az adatkezelés jogellenes,
és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának a korlátozását, d) az adatkezelőnek már nincsen szüksége a személyes adatokra
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adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényei érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy védelméhez. Az adatkezelés korlátozása az a) pontban
foglalt esetben arra az időtartamra szól, amíg az adatkezelő megállapítja, hogy az adatkezelés jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos
indokaival szemben. A b)-d) pontban foglalt esetben a korlátozás a kérelemben foglaltak szerinti ellenőrzés lefolytatásáig tart.
8.5.
A tiltakozáshoz való jog: Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az adatkezelő
személyes adatot közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához, közvetlen üzletszerzés érdekében vagy
tudományos, történelmi kutatás és statisztikai célból kezelné.
8.6.
Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak a gyakorlása iránti kérelmet az intézményvezetőnél személyesen, az adatkezelő székhelyén,
postai úton vagy elektronikusan az 1. pontban megadott elektronikus levélcímen kérheti.
Az intézményvezető a kérelmet 25 napon belül megvizsgálja, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
9. Jogorvoslat joga
Az érintett a jogai megsértése esetén:
a) Panaszt jogosult benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (Magyarország felügyeleti hatósága), amelynek
elérhetősége:
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
web oldala: https://www.naih.hu
A jogérvényesítés módjára az Infotv. 22-23. §-a, valamint az 52-58. §-a vonatkozik.
b) Emellett panaszt nyújthat be más tagállam felügyeleti hatóságánál is.
c) A 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) vonatkozó rendelkezései alapján joga van peres eljárást is kezdeményezni.
Budapest, 2020. március 9.
Készítette: dr. Drávai Bernadett
adatvédelmi tisztviselő

Jóváhagyta: Dr. Tiba Zsolt
jegyző
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