ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
I.

Adatkezelı megnevezése:

Maroshegyi Óvoda (a továbbiakban: Óvoda), 8000 Székesfehérvár, Rádió út 1.
Képviseli: Békésiné Kimiti Ágnes (óvodavezetı)
II.

A kezelt személyes adatok köre:
1. A gyermek személyes adatai:
- Neve
- Születési helye, ideje
- Állampolgársága
- Anyja születéskori neve
- Apja (gondviselıje) neve
- Lakóhelye
- Tartózkodási helye
- Kijelölt óvoda neve, óvoda, ahová benyújtotta még a jelentkezést
- Jelenleg részesül-e bölcsıdei vagy óvodai ellátásban
2. Az óvodai felvételnél figyelembe vehetı egyéb adatok:
- A gyermek életvitelszerő tartózkodási helye
- Sajátos nevelési igény meghatározása, kódja
- Nyilatkozat hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetrıl
- Nyilatkozat arról, hogy az eltartó a gyermekre tekintettel rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesül-e
- Nyilatkozat arról, hogy a gyermeket egyedülálló szülı, illetve idıskorú személy neveli
- A gyermek eltartójára vonatkozó adatok (Apa/Anya): dolgozik-e, munkaerıpiaci részvételt elısegítı
programban, képzésben vesz részt, nappali rendszerő iskolai oktatásban vesz részt, nappali oktatás
munkarendje szerint szervezett felnıttoktatásban vesz részt, felsıoktatási intézményben nappali képzésben
vesz részt
- Nyilatkozat arról, hogy a szülı munkahelye a felvételi körzetben van-e, ha igen, annak megnevezése, címe
- Nyilatkozat arról, hogy a gyermek nem rendelkezik székesfehérvári lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, de a
szülı munkahelye Székesfehérváron van
- Az óvodai jogviszonyra vonatkozó adatok: a gyermek testvére az Óvodával már óvodai jogviszonyban áll-e, a
gyermek szülıje, illetve nagyszülıje az óvoda dolgozója, a gyermek nagyszülıje az óvoda felvételi
körzetében lakik-e
3. A szülı/törvényes képviselı felvétellel/ellátással kapcsolatos igényei:
- Elektronikus értesítésre való igény, e-mail cím
- Felvétel legkorábbi idıpontja
- Elsıként megjelölt óvoda
- Elsıként megjelölt feladatellátási hely
- Csoport megjelölése
- Nemzetiségi nevelésre vonatkozó igényrıl nyilatkozat
- Nyilatkozat hitoktatási igényrıl
- Nyilatkozat óvodai nevelés alóli felmentésrıl
- Egyéb igények
III.
Az adatkezelés célja:
Az adatkezelés célja az óvodai felvételi kérelem elbírálása, illetve az óvodába jelentkezett gyermek adatainak
óvodai felvételi elıjegyzési naplóba történı rögzítése.
IV.
Az adatkezelés jogalapja:
1. A II.1. pontban meghatározott adatokat az Óvoda:
- A nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény
- A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján kezeli.
Az adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete
(általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés e) pontja (az adatkezelés
közérdekő vagy az adatkezelıre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges).
2. A II.2-3. pontban meghatározott adatok esetén: az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. (GDPR 6. cikk
(1) bekezdés a) pont)
Óvoda ezen adatok alapján dönt a felvételrıl, amennyiben az Óvodába jelentkezık száma meghaladja a
felvehetı gyermekek számát.
V.

Az adatkezelés idıtartama:
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1. A II.1. pontban rögzített adatok esetén:
A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendelet alapján a II.1. pontban meghatározott személyes adatokat tartalmazó iratok nem
selejtezhetık.
2. A II.2-3. pontban rögzített adatok esetén:
Az Óvoda az Ön hozzájárulása visszavonásáig kezeli az Ön által önkéntesen megadott személyes adatokat.
VI.
Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
Önt a személyes adatai kezelésével összefüggésben az alábbi jogok illetik:
1. Hozzáféréshez való jog
Ön jogosult arra, hogy az Óvodától visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése
folyamatban van-e.
Amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon:
- az adatkezelés céljáról,
- az érintett személyes adatok kategóriáiról,
- a címzettekrıl, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják,
- a személyes adatok tárolásának idıtartamáról, valamint
- a személyes adatok győjtésének módjáról.
A hozzáféréshez való jog keretén belül az Óvoda az adatkezelés tárgyát képezı személyes adatok másolatát
díjmentesen az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolásért az Óvoda az adminisztratív
költségeken alapuló, észszerő mértékő díjat számíthat fel.
2. A helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Óvoda indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó
pontatlan személyes adatokat.
3. A törléshez való jog
Az Ön kérésére az Óvoda köteles a személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha
- a személyes adatokra már nincsen szükség abból a célból, amelybıl azokat győjtötték vagy más módon
kezelték, vagy
- Ön visszavonja az adatkezelés alapját képezı hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincsen más jogalapja,
vagy
- Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincsen elsıbbséget élvezı jogszerő ok az adatkezelésre, vagy
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték.
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Óvoda korlátozza az adatkezelést, ha
- Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ez esetben a korlátozás arra az idıre vonatkozik, amely
lehetıvé teszi, hogy az Óvoda ellenırizze a személyes adatok pontosságát)
- ha az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának
korlátozását, vagy
- az Óvodának már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi
igények elıterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az idıtartamra vonatkozik, amíg
megállapításra nem kerül, hogy az Óvoda jogos indokai elsıbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival
szemben)
5. A hozzájárulás visszavonásához való jog
Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás elıtti adatkezelés jogszerőségét. A hozzájárulás visszavonása esetén az
Óvoda haladéktalanul gondoskodik a személyes adatok törlésérıl.
6. Tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a személyes adatainak a
kezelése ellen, amennyiben annak alapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja.
VII.
Egyéb rendelkezések
A személyes adatok kezelésérıl az Óvoda adatkezelési nyilvántartást vezet.
VIII.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetıségek:
Ön a jogainak megsértése miatt vagy személyes adatai kezelésével összefüggı jogai érvényesítésével
kapcsolatban az adatkezelı Óvodához, illetve a Székesfehérvári Törvényszékhez fordulhat.
Ön az adatkezelıvel, illetve az adatkezeléssel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
panasszal élhet.
A Hatóság elérhetısége:
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
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