
Adatkezelési Tájékoztató 

Répcelaki Százszorszép Óvoda 

 

A személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységeinket az új Európai Uniós általános 

adatvédelmi rendeletben (GDPR: General Data Protection Regulation) kötelezően előírt és 

alkalmazandó szabályok tekintetében felülvizsgáltuk és elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy 

az abban, valamint a hazai hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek 

megfelelően végezzük 

 

Az Adatkezelő megnevezése: Répcelaki Százszorszép Óvoda 

Elérhetőségeink: 

Postai címünk: 9653 Répcelak, József Attila utca 20. 

Email címünk: repcelakiovi@repcenet.hu 

Telefonszámunk: +36/95/370-144 

Adatvédelmi szerv neve: Hanganov Kft. 

Elérhetősége (email címe): info@hanganov.hu 

 

1. Bevezető, az adatkezelés alapelvei 

A személyes adatokat bizalmasan kezeljük és megteszünk minden olyan 

biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a személyes adatok 

biztonságát garantálja. 

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a tevékenységeinkkel összefüggésben 

folytatott minden adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott 

előírásoknak, különösen pedig az alábbiaknak: 

 az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 

27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 

történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 

95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezés (általános adatvédelmi 

rendelet), vagy más néven GDPR: General Data Protection Regulation; 

 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) az információs önrendelkezési jogról és 

információszabadságról. 

Az általunk végzett adatkezelések önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi 

felhatalmazáson egyaránt alapulhatnak. 

Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében személyes adatai 

kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. 

Az önkéntes hozzájárulásán alapuló, illetve a jogszabályban meghatározott, 

kötelező adatkezelésekkel kapcsolatban információs önrendelkezéshez fűződő 

jogainak érvényesítését a jelen tájékoztatóban, az alábbiakban részletesen 

meghatározottak szerint biztosítjuk. 
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2. Az adatkezelés biztonsága 

A személyes adatok kezelésének jogszerűségét és biztonságát az alábbi főbb 

intézkedésekkel garantáljuk: 

 személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és 

kötelezettség teljesítése érdekében kezelünk; 

 kizárólag azokat a személyes adatokat kezeljük, amelyek az adatkezelés 

céljának eléréséhez feltétlenül szükségesek; 

 a személyes adatokat kizárólag addig kezeljük, ameddig azok kezelését 

törvény előírja, illetve lehetővé teszi; 

 a személyes adatokat töröljük, amennyiben további kezelésükhöz az 

érintett hozzájárulása nem áll rendelkezésre vagy ahhoz nincs törvényi 

jogalap (pl.: ha az adatkezelés célja megszűnik vagy az adatkezelés 

előzetesen meghatározott időtartama letelik); 

 a személyes adatok kezeléséhez (tárolásához, feldolgozásához, 

továbbításához, stb.) használt informatikai rendszereink és eszközeink 

védelméről korszerű, az ismert kockázatokkal arányos informatikai 

biztonsági megoldások alkalmazásával gondoskodunk, ezek által biztosítva 

a kezelt adatok illetéktelen hozzáférés, jogosulatlan módosítás vagy törlés, 

illetve megsemmisülés elleni védelmét; 

 az informatikai rendszereinkben kezelt adatokhoz és a papír alapú 

iratokhoz a hozzáférést munkatársaink számára is engedélyhez kötjük, a 

jogosultságok kiosztásának alapelve, hogy kizárólag a munkavégzésükhöz 

szükséges adatokat ismerhetik meg; 

 az iratkezelést zárt területen, védett helyiségeinkben végezzük; 

 a személyes adatok kezelését végző, azokhoz hozzáféréssel rendelkező 

munkatársaink a munkavégzésük során megismert, tudomásukra jutott 

információkra vonatkozóan titoktartási kötelezettségükről írásos 

nyilatkozatot tesznek; 

 a személyes adatok kezelésében, feldolgozásában, illetve azok 

továbbításban érintett szerződéses partnereink esetében gondoskodunk 

arról, hogy az adatok biztonságos továbbítására és bizalmas kezelésére 

vonatkozó szerződéses garanciális feltételek megkötött 

megállapodásainkban érvényesüljenek. 

3. Az Ön jogai 

Bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatai kezelésével kapcsolatban írásban 

(emailben, illetve postai címünkre megküldött levélben) vagy szóban (telefonon). 

Felhívjuk a figyelmét, hogy telefonon történő megkeresése esetén – amennyiben 

adatkezeléssel kapcsolatos igénye indokolja (pl.: adatainak törlését kéri) –, akkor 

azonosítanunk kell abból a célból, hogy jogosult-e a kérésre, mielőtt teljesítjük 

azt. Amennyiben személyazonossága igazolása nem lehetséges, akkor kizárólag 

általános tájékoztatást adhatunk az adatkezeléssel kapcsolatban. Emiatt 

javasoljuk, hogy kérdését vagy igényét lehetőleg írásban jelezze. 

Szintén bármikor kérheti adatai helyesbítését, módosítását, ha például azok 

megváltoztak (pl.: neve, címe, telefonszáma, stb.), vagy amennyiben azt 



 

Répcelaki Százszorszép Óvoda– Adatkezelési tájékoztató 

3. oldal 

tapasztalja, hogy például hibásan adta meg vagy tévesen, illetve hiányosan 

rögzítettük azokat. 

Adatai törlését is kérheti, s ha annak nincs jogszabályi akadálya, akkor kérésének 

haladéktalanul eleget teszünk (ellenkező esetben pedig tájékoztatjuk a törlés 

megtagadásának indokáról). 

4. Kik ismerhetik meg az adatokat? 

Az Ön által megadott személyes adatok megismerésére kizárólag munkatársaink, 

valamint a jogszabályi előírások alapján kijelölt azon közigazgatási szervek 

jogosultak, amelyek számára adatszolgáltatási kötelezettségünk teljesítése során 

bizonyos információkat – például az adott ügy intézéséhez szükséges adatokat – 

kötelesek vagyunk továbbítani. 

5. Az adatok továbbítása 

Személyes adatait azok megismerésére jogosultsággal nem rendelkezők számára 

nem adjuk át, harmadik félnek kizárólag abban az esetben továbbítjuk, ha Ön 

ehhez előzetesen hozzájárulását adta. Kivételt képeznek ez alól a törvényben vagy 

helyi önkormányzati rendeletben előírt kötelező adatszolgáltatások, amelyek 

esetében azokat az adott közigazgatási szerv, illetve hatósági vizsgálat esetén az 

eljáró hatóság (pl.: rendőrség, ügyészség, bíróság, stb.) hivatalos megkeresésére 

kötelesek vagyunk átadni. Ehhez az Ön külön hozzájárulása nem szükséges, mivel 

ez jogszabályi előírásban meghatározott feladatunk. 

6. Panaszkezelés és további jogérvényesítési lehetőségek 

Mindent tőlünk telhetőt megteszünk, hogy a személyes adatok kezelése a 

jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben úgy érzi, hogy nem 

feleltünk meg ennek vagy bármilyen kérdése merülne fel ezzel kapcsolatban, 

kérjük jelezze számunkra fenti elérhetőségeinken. 

Személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén jogorvoslati 

lehetőségért – amennyiben az Adatkezelő az Ön jelzése ellenére sem szünteti meg 

jogsértő magatartását – a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatósághoz fordulhat, alábbi elérhetőségein: 

 

Hivatalos név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

(NAIH) 

Postai cím:  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

Telefonszám: +3613911400  

Email:  ugyfelszolgalat@naih.hu 

Weboldal: www.naih.hu 

 

 

 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/
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6.1 Köznevelési feladat ellátásához kapcsolódó adatkezelés – ellátottak 

nyilvántartása 

Az ellátást igénybe vevő gyermekek, valamint szüleik, törvényes képviselőjük 

adatait jogszabályi előírás alapján kötelesek vagyunk kezelni. 

Az adatkezelés 

célja: 

Jogszabályi kötelezettség teljesítése (ellátottak 

nyilvántartása) 

A kezelt adatok 

köre: 

A köznevelési törvény alapján a nyilvántartott 

gyermekek, illetve törvényes képviselőik alábbi adatai: 

 gyermek neve, 

 neme, 

 születési helye és ideje, 

 társadalombiztosítási azonosító jele, 

 oktatási azonosító száma, 

 anyja neve, 

 lakóhelye, tartózkodási helye, 

 állampolgársága, 

 sajátos nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási és 

magatartási nehézsége tényét, 

 jogviszonya adatai. 

Az adatkezelés 

jogalapja: 

Az adatkezelés az alábbi jogszabályi előírásokon alapul: 

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény, 

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény, 

 az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény. 

Az adatkezelés 

időtartama: 

 

Az adatok 

továbbítása: 

A jogszabályi kötelezettség alapján vezetett központi 

nyilvántartásokhoz kapcsolódó, illetve statisztikai 

adatszolgáltatások címzettjei, továbbá jogszabályban 

meghatározott esetekben az illetékes felettes szervek (pl.: 

fenntartó), eljáró hatóságok felé az adatokat kötelesek 

vagyunk továbbítani. 

 

Kelt: Répcelak, 2022. április 8. 

  

 Fülöp Ildikó  s.k. 

intézményvezető  
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