
Adatkezelési tájékoztató a 2022/2023. évi óvodai beiratkozáshoz 

Adatkezelő: 
 

Név, elérhetőség Gyöngyvirág Óvoda – Székesfehérvár 
8000 Székesfehérvár Pozsonyi út 2. 

Képviselő: 

neve, elérhetősége Béndek Gáborné óvodaigazgató, Tel.: (22) 315 - 223, (22) 313 – 538, 
gyongyviragovi@szekesfehervar.hu 

 

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője: 
 
dr. Kozma Gergely e.v. 52286010, e-mail: info@adatorom.hu, honlap: www.adatorom.hu 

 

Kezelt adatok 
köre 

Az intézménybe jelentkezéskor a törvényes képviselők felvételi adatlapot töltenek ki, amely a 
következő személyes adatokat tartalmazza: 
 Kötelező adatkezelés: - gyermek neve, születési helye ideje, neme, nem magyar állampolgár esetén, a 
Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma, 
gyermek lakóhelyének címe, gyermek tartózkodási helyének címe, anya/ törvényes képviselő születési 
neve telefonszáma, apa/ törvényes képviselő neve, telefonszáma, gyermek sajátos nevelési igényű, 
gyermek TAJ száma 
Hozzájáruláson alapuló adatkezelés: szülő munkahelyének  helye, nagyszülő felvételi körzetben lakik, 
részesül e óvodai, bölcsődei ellátásban, nemzetiségi nevelést igénye e, szülő családi állapota 

Adatkezelés 
célja 

Az óvodai beiratkozás, jogviszony létesítés. 

Jogalap Az adatkezelés a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének e) pontja alapján közérdekű feladat végrehajtásához 
szükséges, amelyet a következő jogszabályok határoznak meg: 
- az Nkt. 41. § (4) bekezdés,  
-a Vhr. 27. § (3) bekezdés, illetve  
- EMMI rendelet 89. § (1) bekezdése. 

Időtartam Az Nkt. 41. § (10) bekezdése pontja alapján a köznevelési intézmény a nyilvántartott gyermek és tanulói 
adatokat a jogviszony megszűnésétől számított tíz évig, kezeli. 
A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a jogviszony megszűnését követő 10 évig, vagy az Ön 
visszavonásáig. 

Adattovábbítás  Az Oktatási Hivatal által üzemeltetett Köznevelési Információs Rendszer (KIR) (az Nkt.-ban megadott 
adatok vonatkozásában) 2018. évi LXXXIX törvény 1 melléklet I. pont szerinti adatok 
A köznevelési intézmény köteles a jogszabályban előírt nyilvántartásokat vezetni, a köznevelés információs 
rendszerébe bejelentkezni, valamint az Országos statisztikai adatgyűjtési program keretében előírt, 
valamint a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókról összesített adatokat szolgáltatni. Nkt. 41. § (1) 
bekezdése 
Az Nkt. 41. § (5) bekezdése alapján, a személyes adatok védelmére vonatkozó célhoz kötöttség 
megtartásával - továbbíthatók a fenntartónak, a kifizetőhelynek, a bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, 
a közneveléssel összefüggő igazgatási tevékenységet végző közigazgatási szervnek, a munkavégzésre 
vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak, a nemzetbiztonsági szolgálatnak. 

Céltól eltérő 
adatkezelés 

Statisztikai célú adatkezelés (személyes adatok nem kerülnek felhasználásra) 

Adatkezelés  
kockázata 

Az Intézmény az adatkezelést közepes kockázatúnak minősíti adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat 
szabályai szerint jár el, zártan kezeli az iratokat. 

Érintetti jogok Hozzáférés: Az érintett jogosult arra, hogy az Intézménynél érdeklődjön, és választ kapjon arra 
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy a kezelt 
adatokkal kapcsolatban tájékoztatást kapjon. 
Helyesbítés: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a intézmény indokolatlan késedelem nélkül 
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá kérheti a hiányos személyes adatok – 
egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Az azonosító adatok változását igazolni 
kell. 
Törlés: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a intézmény indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá 
vonatkozó személyes adatokat, az Intézmény pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes 



adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében felsorolt 
indokok valamelyike fennáll. 
A személyes adatok törléséhez való jog a tájékoztatóban szereplő adatok tekintetében a GDPR 17. cikke 
(3) bekezdésének b) pontja alapján a jogi kötelezettség teljesítése keretében végzett feladat végrehajtásához 
szükséges adatkezelések tekintetében nem alkalmazandó. 
 A hozzájárulás bármikor visszavonható! A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson 
alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 
Adatkezelés korlátozása: Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás 
kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve 
valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 
Az érintett az alábbi esetekben jogosult arra, hogy kérésére a intézmény korlátozza az adatkezelést: 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az intézmény ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 

 az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását; 

 az intézménynek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett 
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. 

Adathordozhatósághoz való jog 
Jelen esetben a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén értelmezhető, azt jelenti, hogy az érintett jogosult 
arra, hogy a rá vonatkozó, óvoda rendelkezésére bocsájtott személyes adatokat tagolt, széles körben 
használt, géppel olvasható formátumban megkapja és azt egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 

Jogorvoslat A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)  
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.   
Postacím: 1363  Budapest, Pf.: 9. 
Honlap: www.naih.hu 
Tel.: +36-1-391-1400 

Bíróság 
Magyarországon a pert - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye 
szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. 

 


