ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
Óvodai jogviszony igazol{s t{rgy{ban

az inform{ciós önrendelkezési jogról és az inform{ciószabads{gról szóló 2011. évi
CXII. törvény (tov{bbiakban: Info tv.) 16. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és
Tan{cs 2016/679. rendeletének (tov{bbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke
alapj{n
1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:
Adatkezelő neve: Lövész Utcai Óvoda
Postacíme: 2700 Cegléd, Lövész Utca 2.
Telefonsz{m: 53/311128
Központi elektronikus levélcím: loveszovoda@t-online.hu
A honlap URL-je: www.loveszutcaiovoda.hu
2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:
Az adatkezelő képviselőjének neve: Szekerné Veres Katalin
Postacíme: 2700 Cegléd, Lövész utca 2.
Telefonsz{m: 0653/311-128
Elektronikus levélcíme: loveszovoda@t-online.hu
3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zolt{n LL. M.
Postacíme: 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.
Telefonsz{m: 0630/210-2841
Elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com
4. Az adatkezelés célja: jogviszony igazol{s
5. Az adatkezelés jogalapja: szülő kérelmére
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: az intézmény óvodai nevelésében
résztvevő gyermekek
7. Ha van, az adatok címzettjei: 8. Ha felmerül, harmadik orsz{gba vagy nemzetközi szervezethez történő
adattov{bbít{s ténye: nem merül fel
9. Az adatkezelés időtartama: jogviszony ideje alatt
10. Az adatok megőrzésének időtartama: jogviszony megszűnése
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok
kategóri{i: gyermek neve; születési helye és ideje; {llampolg{rs{ga;
lakóhelyének-tartózkod{si helyének címe; oktat{si azonosító sz{ma

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati
lehetőségei:
Az érintett jogai
1. T{jékoztat{s
Az érintetteknek joga van a tömör, {tl{tható, érthető és könnyen hozz{férhető
form{ban megfogalmazott t{jékoztat{shoz. Az érintett ilyen ir{nyú
kérelmének
ír{sban,
vagy
m{s
alkalmas
módon,
az
érintett
személyazonoss{g{nak igazol{s{t követően, az Adatkezelő indokolatlan
késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni.
Az ilyen jellegű adatszolg{ltat{st az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve,
ha a kérelem megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő.
2. Az érintett hozz{férési joga
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő
inform{ciókhoz hozz{férést kapjon:
 Személyes adatok m{solat{nak egy péld{nya (tov{bbi péld{nyok díj
ellenében)
 Adatkezelés célja
 Adatok kategóri{i
 Automatiz{lt döntéshozatallal, profilalkot{ssal kapcsolatos adatok
 Adat{tvétel esetén a forr{sra vonatkozó inform{ciókat
 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogj{k
 Harmadik orsz{gba történő adattov{bbít{ssal kapcsolatos inform{ciók,
garanci{k
 Adatok t{rol{s{nak időtartama, annak szempontjai
 Érintett jogai
 Felügyeleti hatós{ghoz panasz benyújt{s{nak joga
3. Helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli
helyesbítésére, kiegészítésére.
4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes
adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az al{bbi esetek
valamelyike fenn{ll:
 a cél kiüresedett, m{r nincs szükség az adatra
 érintett visszavonja a hozz{j{rul{s{t, így az adatkezelésnek megszűnik
a jogalapja
 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen
 jogellenes adatkezelés
 jogi kötelezettség teljesítése célj{ból
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő
nyilv{noss{gra hozott személyes adatot törölni köteles- az elérhető
technológia és megvalósít{s költségeinek figyelembevételével- ésszerűen
elv{rható lépéseket tesz annak érdekében, hogy t{jékoztasson m{s
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6.
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adatkezelőket a szóban forgó linkek, m{solatok, m{sodpéld{nyok törlése
kapcs{n.
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jog{nak gyakorl{sa alól kivételt
képez, ha az adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az
al{bbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen:
 véleménynyilv{nít{s szabads{g{hoz
 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítv{ny
gyakorl{s{hoz
 közérdekből a népegészségügy területén
 közérdekű archiv{l{s, tudom{nyos és történelmi kutat{si célból
 jogi igények érvényesítéséhez
Az adatkezelés korl{toz{s{hoz való jog
Az Adatkezelő az érintett kérésére korl{tozza az adatkezelést, ha
 az érintett vitatja a személyes adatok pontoss{g{t
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését
 az Adatkezelőnek m{r nincs szüksége a személyes adatokra, de az
érintett igényi azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart
a vizsg{lat
Az adathordozhatós{ghoz való jog
Az érintett jogosult az {ltala az Adatkezelő rendelkezésére bocs{tott adatokat
megkapni:
 tagolt, széles körben haszn{lt, géppel olvasható form{tumban
 jogosult m{s adatkezelőhöz tov{bbítani
 kérheti az adatok közvetlen tov{bbít{s{t a m{sik adatkezelőhöz (ha ez
technikailag megvalósítható)
A tiltakoz{shoz való jog
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen
 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap
esetében
 közvetlen üzletszerzési cél esetén
 közvetlen üzletszerzési célú profilalkot{s keretében
Az érintett tiltakoz{sa esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni,
kivéve kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén.
Automatiz{lt döntéshozatallal és a profilalkot{ssal kapcsolatos jogok
Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki r{ a kiz{rólag automatiz{lt
adatkezelésen- ideértve a profilalkot{son is- alapuló döntés hat{lya, amely r{
nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól kivételt jelent, ha
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése
érdekében szükséges
2. jogszab{ly lehetővé teszi
3. az érintett ehhez kifejezetten hozz{j{rul

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult
 emberi beavatkoz{st kérni
 {ll{spontj{t kifejezni
 a döntéssel szemben kifog{st benyújtani
Jogorvoslat
1. Felügyeleti hatós{gn{l történő panasztételhez való jog
Felügyeleti hatós{g:
Nemzeti
Adatvédelmi
és
Inform{ciószabads{g
Hatós{g
(NAIH)
(tov{bbiakban: Hatós{g)
1125 Budapest, Szil{gyi Erzsébet fasor 22/c
2. Hatós{ggal szembeni bírós{gi jogorvoslathoz való jog
Amennyiben a Hatós{g nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3
hónapon belül nem ad azzal kapcsolatban t{jékoztat{st, úgy az érintettnek
lehetősége van bírós{ghoz fordulni.
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírós{gi jogorvoslathoz való jog
A hatós{gi elj{r{stól és m{s elj{r{soktól függetlenül bírós{ghoz fordulhat az
érintett az Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó
tevékenysége helye szerinti bírós{g előtt.
A pert az érintett tartózkod{si helye szerinti tag{llam szerinti bírós{gon is
meg lehet indítani.
Adatkezelőre {ltal{nosan illetékes rendes bírós{g:
 J{r{sbírós{g: Ceglédi J{r{sbírós{g
 Törvényszék: Szolnoki Törvényszék
4. K{rtérítéshez való jog
Vagyoni és nem vagyoni k{rokért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/feldolgozó egyetemlegesen felel az okozott k{rért, egym{s között pedig
felelősségük mértékében sz{molnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor
felel a bekövetkezett k{rért, ha eltért az utasít{soktól vagy vétett az
adatfeldolgozókra vonatkozó szab{lyok ellen.
5. Közigazgat{si bírs{g
Az eset körülményei alapj{n a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között
{llapítj{k meg az összegét.
12. Ha fenn{ll, az automatiz{lt döntéshozatal ténye: nem {ll fenn.

Cegléd, 2018. szeptember 17.
Szekerné Veres Katalin
intézményvezető

