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Adatkezelési tájékoztató 

A személyes adatok védelmére és a közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatok megismerésére 
irányuló kérelmekhez 

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR), valamint az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény 
alapján a következő tájékoztatást adjuk a közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatok 

megismerésére irányuló kérelmekhez kapcsolódó adatkezelésről. Jelen tájékoztatóban szereplő 
megnevezések alatt a GDPR-ben meghatározott fogalmakat kell érteni. 

 

1. ADATKEZELŐ ÉS KÉPVISELŐJE, ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ 
MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGE 

 

Név, elérhetőség Tolnai Utcai Óvoda 
8000 Székesfehérvár Tolnai utca 1. 
 

Képviselő: 

neve, elérhetősége Óvodaigazgató: Oláhné Wágner Erika 
Tel.: (22) 315 – 592 
E-mail: postmaster@tolnaiovi.hu 
 

Adatvédelmi tisztviselő: 

Adatvédelmi 
tisztviselő neve, 
elérhetősége 

dr. Kozma Gergely e.v. 52286010 www.adatorom.hu, info@adatorom.hu, 
06-30-3889943   

 

2. ADATKEZELÉSEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ 

 
Kezelt adatok Az Infotv. 29. § (1) bekezdés szerinti cél teljesítése érdekében a 29. § 

(1b) bekezdés szerinti adatokat kezeli. Az Infotv. 30. § (3) bekezdés 
második mondata az adatkezelő kötelező feladatává teszi, hogy az 
elutasított, közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmekről, 
valamint az elutasítások indokairól az adatkezelő nyilvántartást 
vezessen. 

Érintettek köre  
a közérdekű adatot igénylő fél, az a személy, akinek a személyes adata 
közérdekből nyilvános adat és a kérelemben  rá vonatkozó adat szerepel 
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Adatkezelés 
célja 

A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerése iránti 
kérelmek teljesítéséhez szükséges személyes adatok kezelése, az egy 
éven belül ismétlődő azonos tárgykörben, azonos adatigénylőtől érkező 
kérések azonosítása, esetlegesen költségtérítés megállapítása és 
teljesítésének dokumentálása, valamint az elutasított, illetve részben 
elutasított adatigénylésekre vonatkozó, az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(Infotv.) 30. § (3) bekezdés szerinti nyilvántartás vezetése. 

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 közérdekű feladat 
végrehajtásához szükséges), 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28.§ (2) bekezdése ( 
költségtérítés megállapítása esetén) 

Adatkezelés 
ideje  

Az ügyhöz kapcsolódó iratokat az Óvoda a közfeladatot ellátó szervek 
iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, 
majd 10 év után az Ltv. szerint az iratokat selejtezi. 

Lehetséges 
címzettek, 
adattovábbítás 

Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.): ha 
az érintett postai úton kereste meg az Óvodát jogai gyakorlása kapcsán, 
a válaszirat kézbesítéséhez szükséges adatok tekintetében.  
Adatvédelmi tisztviselő 

Céltól eltérő 
adatkezelés 

Nincs. 

Adatkezelés 
kockázata 

Az adatok kezelését az adatkezelő alacsony kockázatúnak értékeli. 

Adatszolgáltatás alapja: a közérdekű adatigényléssel kapcsolatos intézkedés megtétele 

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik. 

 
Adatok forrása: közvetlenül az érintettől  
Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre. 
 
Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: az iratokat 
bizalmasan kezeljük, ahhoz a megválaszolásra jogosult személyek férhetnek hozzá 
 
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik. 

 
 
Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok 
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Hozzáféréshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az Óvodánál érdeklődjön, és választ kapjon arra 
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy az 
alábbiakról tájékoztatást kapjon: 

 az adatkezelés céljai; 
 az érintett személyes adatok kategóriái; 
 azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat 

közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a 
nemzetközi szervezeteket; 

 adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, 
ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 

 az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok 
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok 
kezelése ellen; 

 a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 
 ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; 
 a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a 

profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra 
vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az 
érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. 

Amennyiben az érintett saját személyes adatairól másolatot kér, az óvoda azt díjmentesen 
rendelkezésére bocsátja egy alkalommal.  

Az érintett által kért további másolatokért az Óvoda a közérdekűadat-megismerési igényekre vonatkozó 
költségtérítési szabályok szerint díjat számolhat fel. A költségtérítés lehetséges mértékéről az adatkezelő 
a kapcsolatfelvételkor tájékoztatást ad. 

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat az Óvoda elektronikus 
formátumban bocsátja rendelkezésére, kivéve, ha azokat más formátumban kéri. 

A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait, így 
például mások személyes adata nem igényelhető. 

A gyermek testi, érzelmi, értelmi, szellemi fejlődésére figyelemmel, a személyes adatokkal kapcsolatos 
tájékoztatás, hozzáférés korlátozható. 

Helyesbítéséshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az óvoda 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. 

Az Óvoda kéri, hogy az adatváltozás bejelentésére haladéktalanul, legkésőbb 8 napon belül kerüljön sor. 

Törléshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az óvoda indokolatlan késedelem nélkül 
törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az óvoda 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. 

Az óvoda a törlési kérelem elbírálásáig az adatkezelést korlátozza. 
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A hozzájárulás visszavonása: A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a 
visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

A zároláshoz (az adatkezelés korlátozásához való) jog: 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 az óvoda korlátozza az adatkezelést: 

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

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

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

 

Tiltakozáshoz való jog : A tiltakozáshoz való jog gyakorlása esetén az óvoda a személyes adatokat 
nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok 
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, 
vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Az érintett hozzájárulásán, szerződésen és a jogi kötelezettségen alapuló adatkezeléseknél a GDPR 21. 
cikk (1) bekezdésében foglaltak alapján nem gyakorolható. 

Határidők 

Az Óvoda az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított legfeljebb 
egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele. 

Az Óvoda szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a 
határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról az óvoda a 
késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja 
az érintettet. 

Hová fordulhat, ha jogorvoslattal szeretne élni, vagy ha kérdése van? 

Adatvédelmi tisztviselő 

Ha Önnek az intézmény által kezelt adataival kapcsolatban kérdése merül fel, vagy úgy véli, hogy az 
adatkezelés során sérelem érte, kérem elsődlegesen az intézmény adatvédelmi tisztviselője felé jelezze. 

 Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a 
kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának 
okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet 
bírósági jogorvoslati jogával. (GDPR 12. cikk (4) bek.) 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)  
 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.  
Honlap: www.naih.hu 
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Tel.: +36-1-391-1400 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban Hatóság) 
bejelentéssel bárki (tehát nem csak az érintett) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, 
hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen 
veszélye fennáll. 

Fontos, hogy a bejelentés ne legyen névtelen, különben a Hatóság érdemi vizsgálat 
nélkül elutasíthatja a bejelentést. A további elutasítási indokokat az Infotv. 53. §-a tartalmazza. 

A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli. Az eljárás 
lefolytatására vonatkozó részletes szabályokat az Infotv. 54.§, 55. § (1)-(2) bekezdése, 56-58. §-ai 
tartalmazzák. 

Döntést főszabály szerint a bejelentés érkezésétől számított két hónapon belül hoz. 

Bíróság 

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

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, mivel minden 
érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a 
GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR-ban rögzített jogait. 

A pert az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben, az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó 
tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható 
az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő 
vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve. 

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



Adatkezelési tájékoztató a 2022/2023. évi óvodai beiratkozáshoz 

Adatkezelő: 
Név, elérhetőség Tolnai Utcai Óvoda 

8000 Székesfehérvár Tolnai utca 1. 
 

Képviselő: 

neve, elérhetősége Óvodaigazgató: Oláhné Wágner Erika 
Tel.: (22) 315 – 592 
E-mail: postmaster@tolnaiovi.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. 
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A panaszok és közérdekű bejelentések kezeléséhez kapcsolódó adatkezelési tájékoztató 

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR), valamint az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény 
alapján a következő tájékoztatást adjuk a panaszok és közérdekű bejelentések kezeléséhez 
kapcsolódó adatkezelésről. Jelen tájékoztatóban szereplő megnevezések alatt a GDPR-ben 
meghatározott fogalmakat kell érteni. 

 

1. ADATKEZELŐ ÉS KÉPVISELŐJE, ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ 
MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGE 

 

Név, elérhetőség Tolnai Utcai Óvoda 
8000 Székesfehérvár Tolnai utca 1. 
 

Képviselő: 

neve, elérhetősége Óvodaigazgató: Oláhné Wágner Erika 
Tel.: (22) 315 – 592 
E-mail: postmaster@tolnaiovi.hu 
 

Adatvédelmi tisztviselő: 

Adatvédelmi 
tisztviselő neve, 
elérhetősége 

dr. Kozma Gergely e.v. 52286010 www.adatorom.hu, info@adatorom.hu, 
06-30-3889943   

 

2. ADATKEZELÉSEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ 

 
 
Kezelt adatok a bejelentő természetes személyazonosító adatai, elérhetősége és a 

bejelentésében foglalt további személyes adatai.  

Érintettek köre  
a bejelentő természetes személy 

Adatkezelés 
célja 

Az adatkezelés célja az óvodához beérkező olyan panaszok és közérdekű 
bejelentések elbírálása, amelyek elintézése nem tartozik más – így 
különösen bírósági, közigazgatási eljárás hatálya alá, figyelemmel a 
panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. 
törvény (a továbbiakban: Panasz tv.) 1–3. § előírásaira. 

Adatkezelés 
jogalapja 

Az adatkezelés az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 
(a továbbiakban: GDPR)1 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul,  mivel 
ez a közérdekű feladatainak végrehajtása érdekében szükséges, 
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tekintettel a Panasz tv. 1–3. §-ának rendelkezéseire, figyelembe véve a 
GDPR 9. cikk (2) bekezdés f) és g) pontját is.  

Adatkezelés 
ideje  

Az ügyhöz kapcsolódó iratokat az Óvoda a közfeladatot ellátó szervek 
iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, 
majd 5 év után  az  Ltv. szerint az iratokat selejtezi. 

Lehetséges 
címzettek, 
adattovábbítás 

Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.): ha 
az érintett postai úton kereste meg az Óvodát  jogai gyakorlása kapcsán, 
a válaszirat kézbesítéséhez szükséges adatok tekintetében.  
Adatvédelmi tisztviselő 

Céltól eltérő 
adatkezelés 

Nincs. 

Adatkezelés 
kockázata 

Az adatok kezelését az adatkezelő alacsony kockázatúnak értékeli. 

Adatszolgáltatás alapja: a közérdekű panasszal kapcsolatos intézkedés megtétele 

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik. 

 
Adatok forrása: közvetlenül az érintettől  
Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre. 
 
Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: az iratokat 
bizalmasan kezeljük, ahhoz a megválaszolásra jogosult személyek férhetnek hozzá 
 
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik. 

 
Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok 
 

Hozzáféréshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az Óvodánál érdeklődjön, és választ kapjon arra 
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy az 
alábbiakról tájékoztatást kapjon: 

 az adatkezelés céljai; 
 az érintett személyes adatok kategóriái; 
 azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat 

közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a 
nemzetközi szervezeteket; 

 adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, 
ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 

 az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok 
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok 
kezelése ellen; 

 a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 
 ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; 
 a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a 

profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra 
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vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az 
érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. 

Amennyiben az érintett saját személyes adatairól másolatot kér, az óvoda azt díjmentesen 
rendelkezésére bocsátja egy alkalommal.  

Az érintett által kért további másolatokért az Óvoda a közérdekűadat-megismerési igényekre vonatkozó 
költségtérítési szabályok szerint díjat számolhat fel. A költségtérítés lehetséges mértékéről az adatkezelő 
a kapcsolatfelvételkor tájékoztatást ad. 

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat az Óvoda elektronikus 
formátumban bocsátja rendelkezésére, kivéve, ha azokat más formátumban kéri. 

A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait, így 
például mások személyes adata nem igényelhető. 

A gyermek testi, érzelmi, értelmi, szellemi fejlődésére figyelemmel, a személyes adatokkal kapcsolatos 
tájékoztatás, hozzáférés korlátozható. 

Helyesbítéséshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az óvoda 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. 

Az Óvoda kéri, hogy az adatváltozás bejelentésére haladéktalanul, legkésőbb 8 napon belül kerüljön sor. 

Törléshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az óvoda indokolatlan késedelem nélkül 
törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az óvoda 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. 

Az óvoda a törlési kérelem elbírálásáig az adatkezelést korlátozza. 

A hozzájárulás visszavonása: A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a 
visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

A zároláshoz (az adatkezelés korlátozásához való) jog: 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 az óvoda korlátozza az adatkezelést: 

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

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

 az óvodának már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli 
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. 
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Tiltakozáshoz való jog : A tiltakozáshoz való jog gyakorlása esetén az óvoda a személyes adatokat 
nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok 
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, 
vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Az érintett hozzájárulásán, szerződésen és a jogi kötelezettségen alapuló adatkezeléseknél a GDPR 21. 
cikk (1) bekezdésében foglaltak alapján nem gyakorolható. 

Panaszt tv. alapján az érintettet megillető jogok 

 Szóban, személyesen tett bejelentés esetén a bejelentőt nyilatkoztatni kell, hogy kéri-e 
személyes adatainak zártan történő kezelését (a továbbiakban: zárt adatkezelés). Írásban tett 
bejelentés esetén a bejelentő zárt adatkezelési igényét vélelmezni kell. 

 Zárt adatkezelés esetén, iratbetekintési jog a bejelentő személyes adatainak felismerhetetlenné 
tétele mellett engedélyezhető. A bejelentő a bejelentésébe és a részére küldött tájékoztatásokba 
tekinthet be. Az érintettet (bejelentőt) – a Panasz tv.-ben foglalt esetek kivételével – nem érheti 
hátrány a bejelentés megtétele miatt.  

Határidők 

Az Óvoda az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított legfeljebb 
egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele. 

Az Óvoda szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a 
határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról az óvoda a 
késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja 
az érintettet. 

Hová fordulhat, ha jogorvoslattal szeretne élni, vagy ha kérdése van? 

Adatvédelmi tisztviselő 

Ha Önnek az intézmény által kezelt adataival kapcsolatban kérdése merül fel, vagy úgy véli, hogy az 
adatkezelés során sérelem érte, kérem elsődlegesen az intézmény adatvédelmi tisztviselője felé jelezze. 

 Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a 
kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának 
okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet 
bírósági jogorvoslati jogával. (GDPR 12. cikk (4) bek.) 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)  
 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.  
Honlap: www.naih.hu 
Tel.: +36-1-391-1400 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban Hatóság) 
bejelentéssel bárki (tehát nem csak az érintett) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, 
hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen 
veszélye fennáll. 
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Fontos, hogy a bejelentés ne legyen névtelen, különben a Hatóság érdemi vizsgálat 
nélkül elutasíthatja a bejelentést. A további elutasítási indokokat az Infotv. 53. §-a tartalmazza. 

A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli. Az eljárás 
lefolytatására vonatkozó részletes szabályokat az Infotv. 54.§, 55. § (1)-(2) bekezdése, 56-58. §-ai 
tartalmazzák. 

Döntést főszabály szerint a bejelentés érkezésétől számított két hónapon belül hoz. 

Bíróság 

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

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, mivel minden 
érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a 
GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR-ban rögzített jogait. 

A pert az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben, az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó 
tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható 
az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő 
vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve. 

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



TÁJÉKOZTATÓ ÓVODÁVAL KÖZFELADAT ELLÁTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN SZERZŐDÉST KÖTŐ 

VÁLLALKOZÓKKAL SZEMBENI ADATKEZELÉSRŐL 

 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (a továbbiakban GDPR) 12. cikk (1) bekezdésében 

foglaltaknak való megfelelés érdekében az érintetteknek az alábbi előzetes tájékoztatást nyújtjuk az adatkezelést illetően: 

 

ADATKEZELŐRE, ADATVÉDELMI TISZTVISELŐRE, KÖZÖS ADATKEZELŐRE, CÍMZETTEKRE 

VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ: 

 

Az adatkezelő – aki az adatkezelés célját és eszközeit meghatározza – megnevezése (a továbbiakban: Intézmény): 

 

Tolnai Utcai Óvoda (cím: 8000 Székesfehérvár, Tolnai utca 1.,e-mail cím: 

postmaster@tolnaiovi.hu, telefonszám:  22/315-592, adószám: 16700187-2-07, képviselő: 

Oláhné Wágner Erika telefon: 22/315-592) 
Tolnai Utcai Óvoda Sziget Utcai Tagóvodája (cím: 8000 Székesfehérvár, Sziget utca 6., 
telefon: 22/315-157, adószám: 16700187-2-07 tagóvoda vezető: Szőkéné Fábián Irén telefon: 

22/315-157  (továbbiakban: intézmény) 
 

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője: 

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

 

Kezelt adatok köre  

Az intézmény szerződéses kapcsolatai során kapcsolattartót jelöl meg. A kapcsolattartó 

elérhetőségi adatai név, e-mail cím, mobiltelefonszám a szerződésekben és számlákon 

feltüntethető. 

 

 
 

 

Adatkezelés célja Az intézmény közérdekű feladatának ellátásához szükséges. 

 

Jogalap A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének e) pontja alapján az adatkezelőre vonatkozó közérdekű 

feladat ellátásához szükséges a személyes adatok kezelése.  

 

 

Időtartam  

Az adatkezelési idő a szerződés megszűnését követő 5 évig, illetve a 

kapcsolattartásban bekövetkezett változásig lehetséges.  
 

 

 

Adattovábbítás  

HSZI- az Óvoda gazdasági szerveként a szerződések ellenjegyzésére jogosult. 



Adatkezelés  

kockázata 

 

alacsony 

 

««««« »»»»» 

MILYEN ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEKET ALKALMAZUNK ADATAI VÉDELMÉBEN? 

 

Az intézmény számítástechnikai rendszerei és adatmegőrzési helyei a székhelyén működtetett informatikai eszközökön 

találhatók meg. 

 

Az intézmény a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket és 

szoftvereket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: 

 a jogosultak számára hozzáférhető; 

 hitelessége és hitelesítése megfelelő; 

 a változatlansága biztosított; 

 a jogosulatlan hozzáférés ellen védett. 

 

Az intézmény olyan szervezési, szervezeti és informatikai intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának 

védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban felmerülő kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. 

 

Az intézmény az adatkezelés során megőrzi 

 a titkosságot, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; 

 a sértetlenséget, hogy az információnak és a feldolgozás pontos és teljes legyen; 

 a rendelkezésre állást, hogy a jogosult használó szükség esetén, valóban hozzá tudjon férni a kívánt 

információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök. 

 

Az intézmény informatikai rendszere és hálózata védett az informatikai eszközökkel megvalósítható csalás, kémkedés, 

szabotázs, továbbá a számítógépes vírusok, betörések ellen. Az üzemeltető a biztonságról alkalmazásszintű védelmi 

eljárásokkal gondoskodik. 

 

Tájékoztatom, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel 

szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására 

vezetnek, amellyel szemben a intézmény megtesz minden elvárható óvintézkedést. Az elektronikus üzenetek küldés előtt 

vírusellenőrzésen esnek át, azonban vírusmentességük nem garantálható, ahogy az elektronikus üzenet kellő időben 

történő érkezése sem. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelőhöz beérkező leveleket szoftver ellenőrzi a levelezési politikának 

nem megfelelő leveleket (pl. vírus-, audiovizuális-, kép-, futtatható- tartalom) a feladó értesítése mellett, a kéretlen levelet 

(spam) értesítés nélkül törli. A rendszereket naplózza annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és 

bizonyítékkal szolgálhasson biztonság sérülése esetében. A rendszermegfigyelés lehetővé teszi az alkalmazott 

óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is. 

 

Az intézmény az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintetbe veszi a technika 

mindenkori fejlettségét, az adatkezelés körülményeit. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül az Intézmény azt 

választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az 

Intézménynek. Az Intézmény ezen követelményeket az adatfeldolgozók irányában is érvényesíti.  



 

Az Intézmény kötelezi magát arra, hogy minden olyan harmadik felet, akik részére az adatokat esetlegesen továbbítja vagy 

átadja, felhívja a fenti vállalások betartására. Az Intézmény általi jogszerű adattovábbítás esetén ugyanakkor az Intézmény 

nem vállal felelősséget a címzett által okozott károkért.  

 

Az Intézmény valamennyi munkatársa, munkaviszonya vagy más jogviszonya alapján köteles az adatkezelésre, valamint 

adatbiztonságra vonatkozó fenti elvek betartására.  

 

 

 

««««« »»»»» 

1. MILYEN JOGOK ILLETIK MEG SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE SORÁN? 

 

Az egyes jogok ismertetését követően táblázatban is megjelenítjük az egyes adatkezelésekhez kapcsolódóan gyakorolható 

jogokat. 

 

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 az alábbiakról tájékoztatást kapjon: 

 az adatkezelés céljai; 

 az érintett személyes adatok kategóriái; 

 azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni 

fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 

 adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam 

meghatározásának szempontjai; 

 az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését 

vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; 

 a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

 ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; 

 a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, 

valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az 

ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. 

Amennyiben az érintett saját személyes adatairól másolatot kér, a intézmény azt díjmentesen rendelkezésére bocsátja.  

Az érintett által kért további másolatokért az Intézmény a közérdekűadat-megismerési igényekre vonatkozó költségtérítési 

szabályok szerint díjat számolhat fel. A költségtérítés lehetséges mértékéről az adatkezelő a kapcsolatfelvételkor 

tájékoztatást ad. 

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat az Intézmény elektronikus formátumban bocsátja 

rendelkezésére, kivéve, ha azokat más formátumban kéri. 

A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait, így például mások személyes 

adata nem igényelhető. 

A gyermek testi, érzelmi, értelmi, szellemi fejlődésére figyelemmel, a személyes adatokkal kapcsolatos tájékoztatás, 

hozzáférés korlátozható. 

 

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. 

 



Az Intézmény kéri, hogy az adatváltozás bejelentésére haladéktalanul, legkésőbb 8 napon belül kerüljön sor. 

 

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 intézmény a törlési kérelem elbírálásáig az adatkezelést korlátozza. 

 

A hozzájárulás visszavonása: 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. 

 

Adatkezelés elleni tiltakozás: A tiltakozáshoz való jog gyakorlása esetén az intézmény a személyes adatokat nem kezelheti 

tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget 

élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

 

Az érintett hozzájárulásán, szerződésen és a jogi kötelezettségen alapuló adatkezeléseknél a GDPR 21. cikk (1) 

bekezdésében foglaltak alapján nem gyakorolható. 

 

Adathordozhatósághoz való jog: az érintettet nem illeti meg ez a jog, mivel az intézmény a kezelt adatot a GDPR 6. cikk. 

(1) bekezdés e.) pontja alapján kezeli. 

 

Hová fordulhat, ha jogorvoslattal szeretne élni, vagy ha kérdése van? 

Adatvédelmi tisztviselő 

Ha Önnek az intézmény által kezelt adataival kapcsolatban kérdése merül fel, vagy úgy véli, hogy az adatkezelés során 

sérelem érte, kérem elsődlegesen az intézmény adatvédelmi tisztviselője felé jelezze. 

 Az érintettek a személyes adataik kezeléséhez és a GDPR szerinti jogaik gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben 

az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhatnak (GDPR 38. cikk (4) bek.). 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem 

beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, 



hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. (GDPR 12. cikk 

(4) bek.) 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)  

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.  

Honlap: www.naih.hu 

Tel.: +36-1-391-1400 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban Hatóság) bejelentéssel bárki (tehát nem 

csak az érintett) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban 

jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. 

Fontos, hogy a bejelentés ne legyen névtelen, különben a Hatóság érdemi vizsgálat nélkül elutasíthatja a bejelentést. A 

további elutasítási indokokat az Infotv. 53. §-a tartalmazza. 

A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli. Az eljárás lefolytatására vonatkozó 

részletes szabályokat az Infotv. 54.§, 55. § (1)-(2) bekezdése, 56-58. §-ai tartalmazzák. 

Döntést főszabály szerint a bejelentés érkezésétől számított két hónapon belül hoz. 

 

Bíróság 

Magyarországon a pert - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék 

előtt is megindíthatja. 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, mivel minden érintett hatékony 

bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése 

következtében megsértették a GDPR-ban rögzített jogait. 

A pert az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben, az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye 

szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye 

szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi 

jogkörében eljáró közhatalmi szerve. 

Magyarországon a pert - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék 

előtt is megindíthatja. 

Az érintett a perben kártérítést/sérelemdíjat követelhet az adatkezelőtől: 

-        ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek 

megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni; 

-    ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével 

megsérti az érintett személyiségi jogát (pl. személyes adat illetéktelen személlyel való közlése vagy nyilvánosságra 

hozatala), az érintett sérelemdíjat követelhet az adatkezelőtől. 
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Érintetti jogok gyakorlásával összefüggő adatkezelési tájékoztató 
 
 
 

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény alapján a következő 
tájékoztatást adjuk az érintetti joggyakorlással összefüggő adatkezelésről. Jelen tájékoztatóban szereplő 
megnevezések alatt a GDPR-ben meghatározott fogalmakat kell érteni. 

1. ADATKEZELŐ ÉS KÉPVISELŐJE, ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ 
MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGE 

 

Név, elérhetőség Tolnai Utcai Óvoda 
8000 Székesfehérvár Tolnai utca 1. 
 

Képviselő: 

neve, elérhetősége Óvodaigazgató: Oláhné Wágner Erika 
Tel.: (22) 315 – 592 
E-mail: postmaster@tolnaiovi.hu 
 

Adatvédelmi tisztviselő: 

Adatvédelmi 
tisztviselő neve, 
elérhetősége 

dr. Kozma Gergely e.v. 52286010 www.adatorom.hu, info@adatorom.hu, 
06-30-3889943   

 

2. ADATKEZELÉSEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ 
 
 

Kezelt adatok az érintett neve, elérhetősége, valamint egyéb, az érintett azonosításához 
szükséges adatai, kérelmező jogosultságára vonatkozó adatok, továbbá az 
üggyel, vagy kérelmével kapcsolatban általa közölt adatok, köztük esetlegesen 
a személyes adatok különleges kategóriái 

Érintettek köre  
 Az adatkezelés célja az óvodához érkezett, az érintett (törvényes képviselője) 
– személyes adatokhoz való hozzáférésére, azok helyesbítésére, törlésére vagy 
kezelésének korlátozására, és a személyes adatok kezelése elleni tiltakozására 
irányuló – kérelmének, beadványának elbírálása és teljesítése. 
 

Adatkezelés célja az érintett megfelelő azonosítása, valamint az óvodához érkezett kérelmének 
megfelelő elbírálása és teljesítése, ennek dokumentálása, továbbá az érintetti 
jogok érvényesíthetősége 
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Adatkezelés 
jogalapja 

Az adatkezelés az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a 
továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul, a Bölcsőde 
közérdekű feladatainak végrehajtásához szükséges, tekintettel a GDPR 9. cikk 
(2) bekezdés f) és g) pontjaira, valamint a GDPR 12. cikkére.  
 

Adatkezelés ideje  Az ügyhöz kapcsolódó iratokat az  Óvoda a közfeladatot ellátó szervek 
iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, az  érintett 
gyermek dokumentumai között kezeli, majd a gyermek bölcsődei 
jogviszonyának megszűnését követő 5. évben, az  Ltv. szerint az iratokat 
selejtezi. 

Lehetséges 
címzettek, 
adattovábbítás 

Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.): ha az 
érintett postai úton kereste meg az  Óvoda érintetti jogai gyakorlása kapcsán, a 
válaszirat kézbesítéséhez szükséges adatok tekintetében.  
Adatvédelmi tisztviselő 

Céltól eltérő 
adatkezelés 

Nincs. 

Adatkezelés 
kockázata 

Az adatok kezelését az adatkezelő alacsony kockázatúnak értékeli. 

Adatszolgáltatás alapja: az érintetti joggyakorlás lehetővé tétele 

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik. 

 
Adatok forrása: közvetlenül az érintettől  
Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre. 
 
Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: az iratokat bizalmasan 
kezeljük, ahhoz a megválaszolásra jogosult személyek férhetnek hozzá 
 
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik. 

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok 
 

Hozzáféréshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az Óvodánál érdeklődjön, és választ kapjon arra 
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy az 
alábbiakról tájékoztatást kapjon: 

 az adatkezelés céljai; 
 az érintett személyes adatok kategóriái; 
 azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat 

közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a 
nemzetközi szervezeteket; 

 adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, 
ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 

 az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok 
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok 
kezelése ellen; 
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 a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 
 ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; 
 a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a 

profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra 
vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az 
érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. 

Amennyiben az érintett saját személyes adatairól másolatot kér, az óvoda azt díjmentesen 
rendelkezésére bocsátja egy alkalommal.  

Az érintett által kért további másolatokért az Óvoda a közérdekűadat-megismerési igényekre vonatkozó 
költségtérítési szabályok szerint díjat számolhat fel. A költségtérítés lehetséges mértékéről az adatkezelő 
a kapcsolatfelvételkor tájékoztatást ad. 

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat az Óvoda elektronikus 
formátumban bocsátja rendelkezésére, kivéve, ha azokat más formátumban kéri. 

A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait, így 
például mások személyes adata nem igényelhető. 

A gyermek testi, érzelmi, értelmi, szellemi fejlődésére figyelemmel, a személyes adatokkal kapcsolatos 
tájékoztatás, hozzáférés korlátozható. 

Helyesbítéséshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az óvoda 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. 

Az Óvoda kéri, hogy az adatváltozás bejelentésére haladéktalanul, legkésőbb 8 napon belül kerüljön sor. 

Törléshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az óvoda indokolatlan késedelem nélkül 
törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az óvoda 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. 

Az óvoda a törlési kérelem elbírálásáig az adatkezelést korlátozza. 

A hozzájárulás visszavonása: A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a 
visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

A zároláshoz (az adatkezelés korlátozásához való) jog: 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 az óvoda korlátozza az adatkezelést: 

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

 az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
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felhasználásának korlátozását; 
 az óvodának már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli 

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. 
 

Tiltakozáshoz való jog : A tiltakozáshoz való jog gyakorlása esetén az óvoda a személyes adatokat 
nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok 
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, 
vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Az érintett hozzájárulásán, szerződésen és a jogi kötelezettségen alapuló adatkezeléseknél a GDPR 21. 
cikk (1) bekezdésében foglaltak alapján nem gyakorolható. 

Határidők 

Az Óvoda az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított legfeljebb 
egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele. 

Az Óvoda szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a 
határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról az óvoda a 
késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja 
az érintettet. 

Hová fordulhat, ha jogorvoslattal szeretne élni, vagy ha kérdése van? 

Adatvédelmi tisztviselő 

Ha Önnek az intézmény által kezelt adataival kapcsolatban kérdése merül fel, vagy úgy véli, hogy az 
adatkezelés során sérelem érte, kérem elsődlegesen az intézmény adatvédelmi tisztviselője felé jelezze. 

 Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a 
kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának 
okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet 
bírósági jogorvoslati jogával. (GDPR 12. cikk (4) bek.) 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)  
 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.  
Honlap: www.naih.hu 
Tel.: +36-1-391-1400 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban Hatóság) 
bejelentéssel bárki (tehát nem csak az érintett) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, 
hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen 
veszélye fennáll. 

Fontos, hogy a bejelentés ne legyen névtelen, különben a Hatóság érdemi vizsgálat 
nélkül elutasíthatja a bejelentést. A további elutasítási indokokat az Infotv. 53. §-a tartalmazza. 

A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli. Az eljárás 
lefolytatására vonatkozó részletes szabályokat az Infotv. 54.§, 55. § (1)-(2) bekezdése, 56-58. §-ai 
tartalmazzák. 
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Döntést főszabály szerint a bejelentés érkezésétől számított két hónapon belül hoz. 

Bíróság 

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

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, mivel minden 
érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a 
GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR-ban rögzített jogait. 

A pert az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben, az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó 
tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható 
az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő 
vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve. 

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

 



Adatkezelési tájékoztató az óvodában használt internetes zárt csoportokhoz (facebook, 
Messenger, google groups, gmail, viber)  

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR), valamint az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény 
alapján a következő tájékoztatást adjuk az intézményben használt internetes zárt csoportokhoz 
(facebook, Messenger, google groups, viber) tartozó adatkezelésről. Jelen tájékoztatóban 
szereplő megnevezések alatt a GDPR-ben meghatározott fogalmakat kell érteni. 

 
ADATKEZELŐ 
 

Név, elérhetőség Tolnai Utcai Óvoda 
8000 Székesfehérvár Tolnai utca 1. 
 

Képviselő: 

neve, elérhetősége Óvodaigazgató: Oláhné Wágner Erika 
Tel.: (22) 315 – 592 
E-mail: postmaster@tolnaiovi.hu 
 

 
ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ 
dr. Kozma Gergely e.v. 52286010, e-mail: info@adatorom.hu, honlap: www.adatorom.hu  
 

Címzettek 
 

Facebook zárt csoport, messenger csoport 
 

Név, elérhetőség Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour 
Dublin 2 Ireland), 

Képviselő: 

neve, 
elérhetősége 

A Facebook-on a regisztráció és bejelentkezés nélkül is elérhető súgóközpont 
„Szabályok és jelentések” menüpont „Visszaélés jelentése” alpontja segít az 
eligazodásban: 
https://www.facebook.com/help/1753719584844061?helpref=hc_global_nav 

 
Google, (gmail, google groups) 
 

Név, elérhetőség Google Ireland Limited 
(Nyilvántartási szám: 368047/Adószám: IE6388047V) 

Képviselő: 

neve, elérhetősége Gordon House, Barrow Street 
Dublin 4 
Írországű 
https://policies.google.com/privacy?hl=hu#infosharing 

 
 
 

1. ADATKEZELÉSEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ 

 



 
Kezelt adatok információk az óvoda és a csoport történéseiről, a fénykép készítéséhez 

és közzétételéhez törvényes képviselői hozzájárulással rendelkező 
gyermekről fénykép, a törvényes képviselő neve, e-mail címe 

Érintettek köre az óvodai csoport dolgozói (óvodapedagógus, dajka) 
a gyermek törvényes képviselői 

Adatkezelés 
célja 

tájékoztatás óvodai foglalkozásokról, csoport eseményekről, rendezvényekről 

Adatkezelés 
jogalapja 

Az adatkezelés a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján 
törvényes képviselő hozzájárulása alapján történhet.  

Adatkezelés 
ideje  

A gyermek óvodai jogviszonya 

Lehetséges 
címzettek, 
adattovábbítás 

Adattovábbítás a fényképfelvétel során keletkezik. A fényképet a 
csoportban jelenlévő óvodapedagógus saját elektrotechnikai eszközén 
készíti, a feltöltést követően a képet a gépéről 24 órán belül törli. 

Céltól eltérő 
adatkezelés 

nincs 

Adatkezelés 
kockázata 

közepes, ezért az intézmény hangsúlyozott figyelmet fordít az általa 
előírtak betartásához 

Nagyon fontos, hogy az érintett maga is ügyeljen személyes adataira, 
például megfelelően használja az adatvédelmi beállításokat és tegyen 
meg mindent annak érdekében, hogy illetéktelenek ne férhessenek hozzá 
személyes információihoz 

Adatszolgáltatás alapja: az információk hatékony átadása 

 
Adatok forrása: közvetlenül az érintettől 
Adatközlés: kizárólag a csoport tagjai felé 
 
Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: a virtuális 
csoportok működési szabályzatának kikényszerítése, adatfeldolgozói szerződések, az oldalak 
adatvédelmi beállításai. 
A virtuális térben is nagyon fontos, hogy az érintett maga is ügyeljen személyes adataira, például 
megfelelően használja az adatvédelmi beállításokat és tegyen meg mindent annak érdekében, hogy 
illetéktelenek ne férhessenek hozzá személyes információihoz. 

 
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: nincs 

 
Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok 
 



Hozzáféréshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az Óvodánál érdeklődjön, és választ kapjon arra 
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy az 
alábbiakról tájékoztatást kapjon: 

 az adatkezelés céljai; 
 az érintett személyes adatok kategóriái; 
 azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat 

közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a 
nemzetközi szervezeteket; 

 adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, 
ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 

 az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok 
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok 
kezelése ellen; 

 a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 
 ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; 
 a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a 

profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra 
vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az 
érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. 

Amennyiben az érintett saját személyes adatairól másolatot kér, az óvoda azt díjmentesen 
rendelkezésére bocsátja egy alkalommal.  

Az érintett által kért további másolatokért az Óvoda a közérdekűadat-megismerési igényekre vonatkozó 
költségtérítési szabályok szerint díjat számolhat fel. A költségtérítés lehetséges mértékéről az adatkezelő 
a kapcsolatfelvételkor tájékoztatást ad. 

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat az Óvoda elektronikus 
formátumban bocsátja rendelkezésére, kivéve, ha azokat más formátumban kéri. 

A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait, így 
például mások személyes adata nem igényelhető. 

A gyermek testi, érzelmi, értelmi, szellemi fejlődésére figyelemmel, a személyes adatokkal kapcsolatos 
tájékoztatás, hozzáférés korlátozható. 

Helyesbítéséshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az óvoda 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. 

Az Óvoda kéri, hogy az adatváltozás bejelentésére haladéktalanul, legkésőbb 8 napon belül kerüljön sor. 

Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog): Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az óvoda 
indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az óvoda 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. 

Az óvoda a törlési kérelem elbírálásáig az adatkezelést korlátozza. 

A hozzájárulás visszavonása: A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a 
visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 



A zároláshoz (az adatkezelés korlátozásához való) jog: 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 az óvoda korlátozza az adatkezelést: 

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

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

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

 

Tiltakozáshoz való jog : A tiltakozáshoz való jog gyakorlása esetén az óvoda a személyes adatokat 
nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok 
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, 
vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Az érintett hozzájárulásán, szerződésen és a jogi kötelezettségen alapuló adatkezeléseknél a GDPR 21. 
cikk (1) bekezdésében foglaltak alapján nem gyakorolható. 

Határidők 

Az Óvoda az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított legfeljebb 
egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele. 

Az Óvoda szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a 
határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról az óvoda a 
késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja 
az érintettet. 

A Facebook tevékenységével kapcsolatos kifogásokkal kapcsolatos tájékoztatás 

 A Facebook és az ún. Facebook termékek (Messenger, Instagram, WhatsApp) európai felhasználóinak 
adatait – az írországi székhely miatt – a Facebook Ireland Ltd. kezeli, ezért a Facebook elleni 
vizsgálatokban a GDPR az ír adatvédelmi hatóságot jelöli ki fő felügyeleti szervként. Szükség esetén a 
NAIH hozzájuk továbbítja a magyar felhasználóktól beérkezett panaszokat, illetve érintett felügyeleti 
hatóságként maga is csatlakozhat a vizsgálatokhoz. 

Hová fordulhat, ha jogorvoslattal szeretne élni, vagy ha kérdése van? 

Adatvédelmi tisztviselő 

Ha Önnek az intézmény által kezelt adataival kapcsolatban kérdése merül fel, vagy úgy véli, hogy az 
adatkezelés során sérelem érte, kérem elsődlegesen az intézmény adatvédelmi tisztviselője felé jelezze. 

 Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a 
kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának 
okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet 
bírósági jogorvoslati jogával. (GDPR 12. cikk (4) bek.) 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)  
 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.  
Honlap: www.naih.hu 



Tel.: +36-1-391-1400 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban Hatóság) 
bejelentéssel bárki (tehát nem csak az érintett) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, 
hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen 
veszélye fennáll. 

Fontos, hogy a bejelentés ne legyen névtelen, különben a Hatóság érdemi vizsgálat 
nélkül elutasíthatja a bejelentést. A további elutasítási indokokat az Infotv. 53. §-a tartalmazza. 

A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli. Az eljárás 
lefolytatására vonatkozó részletes szabályokat az Infotv. 54.§, 55. § (1)-(2) bekezdése, 56-58. §-ai 
tartalmazzák. 

Döntést főszabály szerint a bejelentés érkezésétől számított két hónapon belül hoz. 

A Facebook és az ún. Facebook termékek (Messenger, Instagram, WhatsApp) és a Google termékek 
( gmail, google groups) európai felhasználóinak adatait – az írországi székhely miatt – a Facebook 
Ireland Ltd. kezeli, ezért a Facebook elleni vizsgálatokban a GDPR az ír adatvédelmi hatóságot jelöli 
ki fő felügyeleti szervként. Szükség esetén a NAIH hozzájuk továbbítja a magyar felhasználóktól 
beérkezett panaszokat, illetve érintett felügyeleti hatóságként maga is csatlakozhat a vizsgálatokhoz 

Bíróság 

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

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, mivel minden 
érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a 
GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR-ban rögzített jogait. 

A pert az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben, az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó 
tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható 
az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő 
vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve. 

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

 


