FERENCVÁROSI EPRES ÓVODA,
mint adatkezelő
(továbbiakban: köznevelési intézmény)
óvodai beiratkozás
adatvédelmi tájékoztatója
a GDPR (61) preambulumbekezdése alapján
(Az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatást az
adatgyűjtés időpontjában kell az érintett részére megadni.)

1./ Az adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő adatai
Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ferencvárosi Epres Óvoda
Adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége; Kovácsné Luczás Ágnes 06-1-2806-705
Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: dr Hosszú Károly
2./ Az adatkezelő, valamint az adatkezelés célja és jogalapja
Magyarország Alaptörvénye VI. cikk (3) bekezdésében foglaltak szerint mindenkinek joga
van személyes adatai védelméhez, valamint a közérdekű adatok megismeréséhez és
terjesztéséhez, azaz a rögzített személyes adatok védelméhez való jog egyik legfontosabb
alkotmányos követelménye az, hogy „mindenki számára követhetővé és ellenőrizhetővé kell
tenni az adatkezelés egész útját, vagyis mindenkinek joga van tudni, ki, hol, mikor, milyen
célra használja fel az ő személyes adatát.” Ezen alkotmányos követelmény az adatkezelés
megkezdése előtt az előzetes tájékoztatáson keresztül érvényesülhet.
Az érintett az előzetes, megfelelő tájékoztatás alapján képes felismerni azt, hogy az adott
adatkezelés milyen hatással van az információs önrendelkezési jogára és a magánszférájára.
Az érintettek a megfelelő tájékoztatáson keresztül ismerhetik meg a személyes adataikra
vonatkozó adatkezelést, illetve ezáltal érvényesülhet az információs önrendelkezési joguk.
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE
(továbbiakban: GDPR) (39) preambulumbekezdés alapján a személyes adatok kezelésének
jogszerűnek és tisztességesnek kell lennie. A természetes személyek számára átláthatónak kell
lennie, hogy a rájuk vonatkozó személyes adataikat hogyan gyűjtik, használják fel, azokba
hogy tekintenek bele vagy milyen egyéb módon kezelik, valamint azzal összefüggésben, hogy
a személyes adatokat milyen mértékben kezelik vagy fogják kezelni.
Az előzetes tájékoztatásra vonatkozó követelményeket a jogalkotó az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) 16. §- abban is megfogalmazta.
Az előzetes, megfelelő tájékoztatás kötelezettségének központi elemét tartalmazza a GDPR,
valamint az Infotv., amely felsorolja azokat az alapvető adatkezelési körülményeket,
amelyekről az adatkezelőnek tájékoztatást kell nyújtania.

Emellett az előzetes tájékoztatás vonatkozásában is jelentős szerepe van az Infotv. 4. § (1)
bekezdés második mondatában megfogalmazott tisztességes adatkezelés alapelvének. Az
adatok gyűjtésének és kezelésének tisztességessége az előzetes tájékoztatással összefüggésben
az Infotv. 16. §-ában megfogalmazottakon túlmenően további követelmények érvényesülését
jelenti.
Az Infotv. 16. § (1)-(2) bekezdés alapján az előzetes tájékozódáshoz való jog érvényesülése
érdekében az adatkezelő az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró
adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek megkezdését megelőzően vagy legkésőbb
az első adatkezelési művelet megkezdését követően haladéktalanul az érintett rendelkezésére
bocsátja
a) az adatkezelő és - ha valamely adatkezelési műveletet adatfeldolgozó végez, az
adatfeldolgozó - megnevezését és elérhetőségeit,
b) az adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségeit,
c) a tervezett adatkezelés célját és
d) az érintettet a törvény alapján megillető jogok, valamint azok érvényesítése módjának
ismertetését.
Az (1) bekezdésben foglaltakkal egyidejűleg, azzal azonos módon vagy az érintettnek
címzetten az adatkezelő az érintett számára tájékoztatást nyújt
a) az adatkezelés jogalapjáról,
b) a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamáról, ezen időtartam meghatározásának
szempontjairól,
c) a kezelt személyes adatok továbbítása vagy tervezett továbbítása esetén az adattovábbítás
címzettjeinek - ideértve a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket köréről,
d) a kezelt személyes adatok gyűjtésének forrásáról és
e) az adatkezelés körülményeivel összefüggő minden további érdemi tényről.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Köznevelési tv.) 41. §
(1) bekezdés alapján a köznevelési intézmény (a továbbiakban: köznevelési intézmény)
köteles a jogszabályban előírt nyilvántartásokat vezetni, a köznevelés információs
rendszerébe bejelentkezni, valamint az Országos statisztikai adatgyűjtési program keretében
előírt összesített adatokat szolgáltatni.
A Köznevelési tv. alapján tehát az adatkezelés célja a jogszabályban előírt nyilvántartások
vezetése, a köznevelés információs rendszerébe történő bejelentkezés, valamint az Országos
statisztikai adatgyűjtési program keretében előírt adatok szolgáltatása.
Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés célja, hogy a gyermekeket az óvodai
nevelés keretében a nevelési és intézményben biztonságban és egészséges környezetben
neveljék, óvodai életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási,
étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki.
A Köznevelési tv. 41.§ (4) bekezdése alapján a köznevelési intézmény a gyermek és szülő
adatait az 1. sz. melléklet A/I-II. adatlapja alapján nyilvántartja.

A Köznevelési tv. 41.§ (9) bekezdése alapján a nevelési intézmény nyilvántartja továbbá
azokat az adatokat, amelyek a jogszabályokban biztosított kedvezményekre való
igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükségesek. E célból azok az adatok
kezelhetők, amelyekből megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre való
jogosultsága.
3./ Az adatkezelés és – továbbítás, az adatmegismerés intézményi rendje:
A Köznevelési tv. 43. § (1) bekezdése alapján a köznevelési intézmény iratkezelési
szabályzatában, ha ilyen készítése nem kötelező, a köznevelési intézmény SZMSZ-ének
mellékleteként kiadott adatkezelési szabályzatban kell meghatározni az adatkezelés és
-adattovábbítás intézményi rendjét. Az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg az irattári
őrzési időt.
Adattovábbításra a köznevelési intézmény vezetője és – a meghatalmazás keretei között – az
általa meghatalmazott vezető vagy más alkalmazott jogosult.
A gyermekekre vonatkozó adatok a Köznevelési tv. 41.§ (7)-(8) bekezdése alapján
továbbíthatóak és ismerhetők meg.
A Köznevelési tv. 42.§ (3) bekezdés alapján a pedagógus, a nevelő és oktató munkát
közvetlenül segítő alkalmazott a nevelési-oktatási intézmény vezetője útján köteles a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 17. § (2)
bekezdésében foglaltak szerint eljárni. Ebben a helyzetben az adattovábbításhoz az érintett,
valamint az adattal kapcsolatosan egyébként rendelkezésre jogosult beleegyezése nem
szükséges.
A Köznevelési tv. 43.§ (3) bekezdése alapján a 41-43. §-ban felsorolt adatok statisztikai célra
felhasználhatók, és statisztikai felhasználás céljára személyazonosításra alkalmatlan módon
átadhatók.
4./ Adatkezelés hozzájárulás alapján:
A GDPR 7. cikk (1)-(4) bekezdése alapján, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az
adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak
kezeléséhez hozzájárult.
Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más
ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen
megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos
és egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely
olyan része, amely sérti a GDPR rendeletet, kötelező erővel nem bír.
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A
hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak
megadását.
Annak megállapítása során, hogy a hozzájárulás önkéntes-e, a lehető legnagyobb mértékben

figyelembe kell venni azt a tényt, egyebek mellett, hogy a szerződés teljesítésének – beleértve
a szolgáltatások nyújtását is – feltételéül szabták-e az olyan személyes adatok kezeléséhez
való hozzájárulást, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.
5./ Az adatkezelés időtartamáról:
Az adatkezelés időtartama nem haladja meg az irattári őrzési időt. Adattovábbításra a
köznevelési intézmény vezetője és – a meghatalmazás keretei között – az általa
meghatalmazott vezető vagy más alkalmazott jogosult.
A Köznevelési tv. 41.§ (10) bekezdése alapján a köznevelési intézmény a nyilvántartott
gyermek és tanulói adatokat a jogviszony megszűnésétől számított tíz évig, az alkalmazottak,
óraadók adatait a jogviszony megszűnésétől számított öt évig kezeli.
6./ A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a
kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendje
A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően
közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13.§ (2) bekezdés h) pontja alapján
a köznevelési intézmény szabályzata tartalmazza, figyelemmel az Infotv. rendelkezéseire.
7./ Kép- és hangfelvétel készítése
Képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy
hozzájárulása szükséges. Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és
az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről
készült felvétel esetén.
A 2014. március 15. napját megelőzően hatályos, Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi
IV. törvény rendelkezésein alapuló bírói gyakorlat szerint „a képmás vagy hangfelvétel
készítéséhez a hozzájárulás ráutaló magatartással is megadható. Ilyen ráutaló magatartásnak
minősül, ha az érintett személy tudja, hogy abban a helyiségben, ahová belép, felvétel készül
vagy készülhet. [BDT2011. 2550.]” Azonban „a fényképfelvétel készítéséhez való
hozzájárulás nem jelenti egyben a felhasználás engedélyezését is, mivel a felhasználásra
vonatkozó rendelkezési jog önálló, független a felvételkészítés engedélyezésétől. [BDT2009.
1962]”.
A fentiek azt támasztják alá, hogy a fotók elkészítéséhez – akár ráutaló magatartással
megvalósuló – hozzájárulás nem jelent egyben felhatalmazást a fényképfelvételek
nyilvánosságra hozatalára is. Köznevelési Intézményünknek tehát a fotók közzétételéhez
főszabályként be kell szereznie az érintett szülők önkéntes hozzájárulását.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 2:48. § (2)
bekezdése alapján a tömegfelvétel elkészítésére és felhasználására azonban a fentiektől eltérő
szabályok irányadóak. A korábbi, következetes bírói gyakorlat szerint „a képmás
nyilvánosságra hozatalának tilalma nem vonatkozik a nyilvános eseményekről,
rendezvényekről, táj- és utcarészletekről készült felvételekre, amikor tehát az ábrázolás módja
nem egyéni, amikor a felvétel összhatásában örökít meg a nyilvánosság előtt lezajlott
eseményeket. [BH1985. 17.]”

Az elkészített képfelvételek tekintetében tehát esetről-esetre szükséges lenne azt
vizsgálni, hogy a fénykép tömegfelvételnek minősül-e, ellenkező esetben azonban
kizárólag az érintett szülők hozzájárulásával minősül jogszerűnek a képfelvételek
közzététele.
Tekintettel a fentiekre, Köznevelési intézményünk a gyermekekről készült hang- és
képfelvételek esetében – a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzataink, EtikaiKódexünk, valamint a jó erkölcs és jó ízlés határain belül történő felhasználás
érdekében – jelen adatvédelmi tájékoztató megismerési és hozzájárulási záradékában
foglaltak szerint kéri az érintett szülők hozzájárulását.
Tájékoztatom, hogy 2012. január 1. naptól a személyes adatok védelmével, valamint a
közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismerésével kapcsolatos panaszaival a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához (NAIH) fordulhat. (Elérhetőség:
www.naih.hu)
A Hatóság feladata a személyes adatok védelméhez, valamint a közérdekű és a közérdekből
nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése.
Kelt: Budapest 2019. március 18.

Kovácsné Luczás Ágnes
…............................................
Ferencvárosi Epres Óvoda vezetőjének,
mint adatkezelő képviselőjének az aláírása

1. sz. melléklet

Személyes adatok kezelése
az adatkezelési nyilvántartás adatlapjainak felhasználásával
(Az érintettek - gyermekek, hozzátartozó - kategóriái alapján
külön-külön szükséges kitölteni.)
A/I. ADATLAP
1.

Az adatkezelő neve és elérhetősége

Az érintettek kategóriáinak
ismertetése

A személyes adatok kategóriáinak
és forrásának ismertetése
(Különösen GDPR 8-9. cikk):

Adatkezelő neve:
Ferencvárosi Epres Óvoda

Kategória: Gyermekek

Adatkezelő elérhetősége:

Kategória: Köznevelési tv. alapján a
gyermekek személyazonosító és
különleges adatai (A köznevelési
intézményekben nyilvántartott és
kezelt személyes és különleges
adatok)
Forrás: Szülő adatszolgáltatása

06-1-2806-705

2.

Személyes adatok kezelése

Az adatkezelés célja és jogalapja

Köznevelési törvény, GDPR 6-7. cikk, iratkezelési
szabályzat, adatvédelmi szabályzat, valamint az
adatvédelmi tájékoztató alapján. A létesítő okiratban
meghatározott alaptevékenység szerint.

Az adatkezelés időtartama, irattári őrzési idő, a különböző GDPR preambulum (39) bekezdés, 13. cikk, iratkezelési
adatkategóriák törlésére, rendszeres felülvizsgálatra szabályzat, adatvédelmi szabályzat, valamint az
előirányzott határidők nyilvántartása:
adatvédelmi
tájékoztató
alapján.
Szervezet
alaptevékenységében/főtevékenységi
körében
meghatározott feladatok és célok megvalósulásához
szükséges mértékben és ideig. Az adatkezelés időtartama
nem haladhatja meg az irattári őrzési időt.

Az adatfeldolgozó neve, címe
Ferencvárosi Epres Óvoda
1098 Budapest Epreserdő utca 10.
Az adatkezeléssel összefüggő tevékenységek

Iratkezelési szabályzat, adatvédelmi szabályzat,
adatbiztonsági szabályzat, valamint az adatvédelmi
tájékoztató (GDPR 13. cikk, Infotv. 16.§) alapján.

Az adatvédelmi incidens körülményei, hatásai és az
elhárítására megtett intézkedések

C./ Adatlap

Az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az
adattovábbítás jogalapja és címzettje

F./ Adatlap (Infotv. 25/E.§)

Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat F./ Adatlap (GDPR 13. cikk, Infotv. 25/E.§ alapján.)
közlik vagy közölni fogják

GDPR 32. cikk (1) bekezdésében említett technikai és
szervezési intézkedések általános leírása

Iratkezelési szabályzat, adatvédelmi
adatbiztonsági szabályzat alapján.

Érintettek tájékoztatására szolgáló adatok nyilvántartása

Infotv. 25/E.§ alkalmazásának megfelelősége,
vonatkozó nyilvántartás vezetése. (A-F. Adatlapok.)

Adatvédelmi incidens nyilvántartása

C./ Adatlap (Infotv. 25/E.§ foglalt nyilvántartás.)

Személyes adatok kezelésének nyilvántartásba vételével
kapcsolatos kötelezettség vizsgálata.

GDPR 30. cikk és az Infotv. 25/E.§ alapján

E./ Adatlap
Érintettek jogai.

Adatkezelő képviseletében aláíró neve:

Aláírása:

Kovácsné Luczás Ágnes

Személyes adatok kezelése

szabályzat,
a

az adatkezelési nyilvántartás adatlapjainak felhasználásával
(Az érintettek - gyermekek, hozzátartozó - kategóriái alapján
külön-külön szükséges kitölteni.)

A/II. ADATLAP
1.

Az adatkezelő neve és elérhetősége

Az érintettek kategóriáinak
ismertetése

A személyes adatok kategóriáinak
és forrásának ismertetése
(Különösen GDPR 8-10. cikk):

Adatkezelő neve:
Ferencvárosi Epres Óvoda

Kategória: Hozzátartozó

Adatkezelő elérhetősége:

Kategória:
A
köznevelési
intézményekben nyilvántartott és
kezelt személyes adatok. Különösen
a szülő, törvényes képviselő neve,
lakóhelye,
tartózkodási
helye,
telefonszáma.
Forrás: Érintett adatszolgáltatása

06-1-2806-705

2.

Személyes adatok kezelése

Az adatkezelés célja és jogalapja

Köznevelési törvény, GDPR 6-7. cikk, iratkezelési
szabályzat, adatvédelmi szabályzat, valamint az
adatvédelmi tájékoztató alapján. A létesítő okiratban
meghatározott alaptevékenység szerint.

Az adatkezelés időtartama, irattári őrzési idő, a különböző GDPR preambulum (39) bekezdés, 13. cikk, iratkezelési
adatkategóriák törlésére, rendszeres felülvizsgálatra szabályzat, adatvédelmi szabályzat, valamint az
előirányzott határidők nyilvántartása:
adatvédelmi
tájékoztató
alapján.
Szervezet
alaptevékenységében/főtevékenységi
körében
meghatározott feladatok és célok megvalósulásához
szükséges mértékben és ideig. Az adatkezelés időtartama
nem haladhatja meg az irattári őrzési időt.

Az adatfeldolgozó neve, címe
Kovácsné Luczás Ágnes
1098 Budapest Epreserdő u. 10.

Az adatkezeléssel összefüggő tevékenységek

Iratkezelési szabályzat, adatvédelmi szabályzat,
adatbiztonsági szabályzat, valamint az adatvédelmi
tájékoztató (GDPR 13. cikk, Infotv. 16.§) alapján.

Az adatvédelmi incidens körülményei, hatásai és az
elhárítására megtett intézkedések

C./ Adatlap

Az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az
adattovábbítás jogalapja és címzettje

F./ Adatlap (Infotv. 25/E.§)

Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat F./ Adatlap (GDPR 13. cikk, Infotv. 25/E.§ alapján.)
közlik vagy közölni fogják

GDPR 32. cikk (1) bekezdésében említett technikai és
szervezési intézkedések általános leírása

Iratkezelési szabályzat, adatvédelmi
adatbiztonsági szabályzat alapján.

Érintettek tájékoztatására szolgáló adatok nyilvántartása

Infotv. 25/E.§ alkalmazásának megfelelősége,
vonatkozó nyilvántartás vezetése. (A-F. Adatlapok.)

Adatvédelmi incidens nyilvántartása

C./ Adatlap (Infotv. 25/E.§)

Személyes adatok kezelésének nyilvántartásba vételével
kapcsolatos kötelezettség vizsgálata.

GDPR 30. cikk és az Infotv. 25/E.§ alapján.

Érintettek jogai.

Adatkezelő képviseletében aláíró neve:

szabályzat,
a

E./ Adatlap.

Aláírása:

Kovácsné Luczás Ágnes

2/a. sz. melléklet

Megismerési záradék:
Aláírásommal igazolom, hogy a Ferencvárosi Epres Óvoda vezetője által kiadott, Budapest
2019. március 18. napon kelt jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat teljeskörűen
megismertem, azt tudomásul vettem.
Név

Szülő

Dátum

Aláírás

Név

Szülő

Dátum

Aláírás

2/b. sz. melléklet
Megismerési és hozzájáruló záradék:
Aláírásommal igazolom, hogy a Ferencvárosi Epres Óvoda vezetője által kiadott, a Budapest
2019. március 18. napon kelt jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat teljeskörűen
megismertem, azt tudomásul vettem, az abban foglalt óvodai nevelési célok megvalósítása
érdekében személyemre/gyermekemre vonatkozó személyes adatok kezeléséhez - annak

visszavonásáig - hozzájárultam.
Hozzájáruló nyilatkozatomat önként, teljes határozottsággal, konkrét és megfelelő
tájékoztatás alapján tettem meg.
Tudomásul veszem, hogy fenti tájékoztató alapján tett jelen megismerési záradék aláírása
hozzájáruló jognyilatkozatnak minősül.
Név

Szülő

Dátum

Aláírás

Név

Szülő

Dátum

Aláírás

