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Bevezetés 

A Szendehelyi Német Nemzetiségi Meserét Óvoda (továbbiakban: Óvoda), mint köznevelési 

intézmény törvényi kötelezettségének eleget téve feladatellátása során természetes személyek 

adatainak birtokába jut, azokat kezeli. A természetes személyek személyes adataik kezelésével 

összefüggő védelme alapvető jog. Ennek biztosítása érdekében készült óvodánk Adatvédelmi 

szabályzata. 

 

I. Az Adatvédelmi Szabályzat alapjául szolgáló jogszabályok 

- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek 

a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvé-

delmi rendelet-GDPR (General Data Protection Regulation) 

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról (Info tv.) 

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt.) 

- 229/2012 (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehaj-

tásáról 

- 335/2005 (XII. 29.) Kormányrendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének álta-

lános követelményeiről 

 

II. Az adatkezelő adatai 

 

Óvoda neve:      Szendehelyi Német Nemzetiségi Meserét Óvoda 

Székhely:     2640 Szendehely, Petőfi u. 7/A 

Adószám:     16775570-1-12 

Weboldal címe:    www.szendehelyi-ovoda.hu 

Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége:  www.szendehelyi-óvoda.hu, intézményben 

E-mail:     szendeovi@gmail.com 

Telefon:     +36 35 376 186 

 

 

 

 

http://www.szendehelyi-óvoda.hu/
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III. A GDPR legalapvetőbb fogalmai és a személyes adatok kezelésére vonatkozó elvei 

Személyes adat: Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes sze-

mélyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a személy, aki közvetlen vagy közvetett 

módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azo-

nosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális 

vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. 

Adatkezelés: Adatkezelésnek minősül a személyes adatokon vagy adatállományokon automa-

tizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet összessége, így a gyűjtés, rögzí-

tés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, fel-

használás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, össze-

hangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. 

Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal 

együtt meghatározza. 

Az érintett hozzájárulása: Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatá-

son alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat, vagy a megerősítést fél-

reérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes 

adatok kezeléséhez. 

Adatkezelés korlátozása: A tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korláto-

zása céljából. 

Adatvédelmi incidens: A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon 

kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatá-

sát, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 

 

A GDPR személyes adatok kezelésére vonatkozó elvei: 

„jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság” 

„célhoz kötöttség” 

„adattakarékosság” 

„pontosság” 

„korlátozott tárolhatóság” 
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„integritás és bizalmas jelleg” 

„elszámoltathatóság” 

 

IV. Az adatkezelés jogszerűsége 

 

Az Óvoda, mint az GDPR 4. cikk 7. pontja, illetve az Info törvény 3. § 9. pontja szerinti adat-

kezelő a jelen Szabályzat hatálya alatt jogosult a III. fejezetben meghatározott személyes adatok 

kezelésére, személyes adatok kezelésének célját meghatározni, az adatkezelésre (beleértve a 

felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozni és azokat végrehajtani. 

Az Óvoda az adatkezelési és adatfeldolgozói műveleteit csak az Nkt. által meghatározott szi-

gorú célhoz kötöttségi rendszer keretei között valósíthatja meg. Ha nem az Nkt.-ban meghatá-

rozott rendelkezések alapján kezel, gyűjt adatot, akkor annak egyéni hozzájáruláson kell ala-

pulnia. Az egyéni hozzájárulási nyilatkozatok mintái jelen szabályzat mellékletében találhatók. 

 

V. Intézményi adatkezelés és adatszolgáltatás 

 

Jelen Adatvédelmi Szabályzat kiterjed 

a) az Óvodával munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban 

álló természetes személyekre, 

b) az Óvodával tanuló jogviszonyban álló természetes személyekre, illetve – kiskorú sze-

mély esetén – törvényes képviselőikre, 

c) az Óvodával tanulói jogviszonyban nem álló, de az Óvodával egyéb módon kapcsolatot 

létesítő természetes személyekre (pl. az intézmény iránt érdeklődők, és szüleik), illetve 

– kiskorú személy esetén – törvényes képviselőikre, 

d) azon természetes személyek személyes adataira, akik az (a), illetve (b) alpontokban 

meghatározott jogviszonyt kívánnak az Óvodával létesíteni, illetve – kiskorú személy 

esetén – törvényes képviselőikre, 

e) minden olyan személyre, aki az Óvoda használatában álló domain alatt üzemeltetett 

honlapot (www.szendehelyi-ovoda.hu) látogatja, ott önkéntesen személyesen adatot ad 

át az Óvoda részére, vagy akinek a nyílt hálózaton keresztül csatlakozást biztosító esz-

közén a honlap adattárolást végez, illetve az ott tárolt adatokhoz való hozzáférést kér. 

 

http://www.szendehelyi-ovoda.hu/
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A Kormány 229/2012. évi (VIII. 28.) Kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról részletesen tartalmazza az intézményi adatszolgáltatás létrehozását, működte-

tését, módját, területeit: 

- A köznevelés információs rendszerének (KIR) létrehozása és működtetése 

- A KIR részére történő adatszolgáltatás módjai 

- Intézménytörzs 

- Bejelentkezés a KIR-be, OM azonosító igénylése, változás-bejelentés 

- Oktatási azonosító szám igénylése, kiadása és változás-bejelentés 

- Az intézmény fenntartásával kapcsolatos pénzügyi és gazdasági adatok nyilvántartása 

- A köznevelési intézmény körzethatárait tartalmazó nyilvántartás 

- Tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 

- Egyes adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének rendje 

- A HH, HHH megállapítása és a HH, HHH gyermekek létszámával összefüggő adatszol-

gáltatási kötelezettség. 

 

Az adatszolgáltatási kötelezettséget az óvoda vezetője vagy a vezető helyettese, valamint a pe-

dagógiai asszisztens teljesíti. Az adatszolgáltatást az óvoda vezetője felügyeli és ellenőrzi. 

Az óvoda a jogszabályokban előírt nyilvántartásokat vezeti. Az intézménynek adatszolgáltatási 

kötelezettsége van az alkalmazottakkal, az óvodai nevelésben részesülő gyermekekkel, illetve 

az intézménnyel kapcsolatosan. 

 

Az alkalmazottakról nyilvántartott adatok: 

- név, születési hely és idő, anyja neve, állampolgárság 

- állandó és ideiglenes lakcím, telefonszám 

- munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó adatok, így különösen:  

- a munkában töltött idő, besorolással kapcsolatos adatok 

- alkalmazott által kapott kitüntetések, díjak és más elismerések, címek 

- munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás 

- iskolai végzettség, szakképesítés, alkalmazási feltételek igazolása 

- munkavégzésre irányuló további jogviszony, fegyelmi büntetés 

- kártérítési kötelezettség 

- munkavégzés ideje, munkabér, illetmény, továbbá az azokat terhelő tartozások és annak 

jogosultja 
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- szabadság, kiadott szabadság 

- alkalmazott részére történő kifizetések és azok jogcímei 

- az alkalmazott részére adott juttatások és annak jogcímei 

- az alkalmazottnak a munkáltatóval szemben fennálló tartozásai és azok jogcímei 

- adóigazolvány száma 

- TAJ szám 

- Oktatási azonosító 

 

A személyi anyag a fenti dokumentumokon kívül szakmai önéletrajzot, hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt, egészségügyi kiskönyvet, valamint a dolgozóról fényképet tartalmaz. 

 

A gyermekekről nyilvántartott adatok: 

- név, születési hely, idő, anyja neve, állampolgárság 

- nem magyar állampolgárság esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme, 

a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma 

- állandó és ideiglenes lakcím, tartózkodási hely 

- szülő, gondviselő neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe 

- a gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok 

- sajátos nevelési igényű (SNI) gyermek, HH, HHH gyermek fogyatékosságára, illetve 

helyzetére vonatkozó adatok 

- beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel (BTMN) küzdő gyermek állapotára 

vonatkozó adatok 

- gyermekbalesetre vonatkozó adatok 

- jogszabályban biztosított kedvezményekre vonatkozó jogosultságot igazoló adatok 

- gyermekvédelmi feladatok ellátásából keletkező adatok 

- oktatási azonosító 

- TAJ szám 

 

Minden egyéb adat nyilvántartása kizárólag az érintett, illetve törvényes képviselőjének hozzá-

járulásával történhet. 

Kivételt képez, ha a gyermek súlyos veszélyeztetettsége áll, vagy állhat fenn; ilyen esetben az 

óvodavezető köteles haladéktalanul értesíteni a gyermekjóléti szolgálatot az érintett beleegye-

zése nélkül. 
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A nyilvántartott adatok továbbíthatók: 

- valamennyi adat továbbítható a fenntartónak, bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, 

államigazgatási szervnek, nemzetbiztonsági szolgálatnak, a köznevelés információs 

rendszernek 

- a gyermek fejlődésével kapcsolatban a szülőnek, gondviselőnek, pedagógiai szakszol-

gálatnak, iskolának 

- óvodai átvételkor az érintett óvodának, iskolai felvételkor az érintett iskolának 

- az ellenőrzésre jogosultnak 

- gyermekvédelemmel foglalkozó intézménynek, hatóságnak 

 

Az adatok nyilvántartásának célja: 

- foglalkoztatással, juttatásokkal, kedvezményekkel kapcsolatosan; kötelezettségek meg-

állapításának és teljesítésének céljából 

- állampolgári jogok és kötelezettségek teljesítése céljából 

- nemzetbiztonsági okokból 

- a törvényben meghatározott nyilvántartások vezetése céljából 

- pedagógiai célból, pedagógiai habilitációs és rehabilitációs feladatok ellátása céljából 

- gyermekvédelmi, egészségügyi célból, folyamatban lévő büntetőeljárásban, szabálysér-

tési eljárásban a büntethetőség és felelősségre vonhatóság mértékének megállapítása 

céljából, veszélyeztetettség megszüntetése céljából. 

 

A személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése (GDPR 9. cikk) 

A GDPR már a preambulumában kiemeli, hogy a gyermekek személyes adatai különös védel-

met érdemelnek (38. bekezdés) 

Az adatkezelő jogosult szenzitív adatok kezelésére, amennyiben ahhoz az érintett, illetve annak 

törvényes képviselője kifejezetten hozzájárulását adta.  

A gyermekekkel kapcsolatosan szenzitív adatnak minősülnek a gyermek egészségügyi adatai, 

melyet az intézmény a „célhoz kötöttség elvét” szem előtt tartva kezel. 

Gyermekek szenzitív adatait tartalmazó irathoz, dokumentumhoz (papír alapú és elektronikus) 

csak az óvodavezető, az óvodapedagógusok, valamint a pedagógiai asszisztens férhetnek hozzá, 

azok tárolása zárható szekrényben történik. 
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Az Óvoda által kezelt személyes adatokat tartalmazó papír alapú és elektronikus dokumentu-

mok őrzéséről, tárolásáról az Óvoda Iratkezelési-, valamint Kulcskezelési szabályzata rendel-

kezik. 

 

VI. Az óvoda weboldala 

Az Óvoda weboldalának üzemeltetése céljából tárhely szolgáltatást vesz igénybe. 

 

Tárhely szolgáltató:  Fish Works Kft. 

Székhely:   2640 Szendehely, Kápolna u. 30. 

Cégjegyzékszám:  01 09 97 12 18 

 

Az adatfeldolgozó biztosítja az Óvodát, hogy a szerveren tárolt személyes adatokat biztonsá-

gosan kezeli, azok védelméről gondoskodik. Az adatokhoz az óvoda vezetője és az általa kije-

lölt személy férhet hozzá. 

Az óvoda weboldalán általános információkat és fényképeket tesz közzé, melyhez az érintettek, 

illetve azok törvényes képviselői kifejezett hozzájárulásukat adják. 

Az Óvoda közösségi Facebook oldalt is üzemeltet, melyen kizárólag tájékoztató jellegű infor-

mációkat közöl. 

Az egyes óvodai csoportok szülőcsoportjai által létesített Facebook csoportok zárt csoportok, 

melynek tagjai kizárólag az adott óvodai csoport gyermekeinek szülei, illetve törvényes képvi-

selői lehetnek. Ennek tényét a csoport óvodapedagógusai ellenőrzik és ennek megvalósulása 

esetén tesznek közzé a gyermekcsoport mindennapjait bemutató fotókat. 

 

VII. Adatvédelmi incidens - adatvédelmi tisztviselő 

 

Amennyiben adatvédelmi incidens valószínűsíthető, arról az adatvédelmi tisztviselőnek a 

GDPR-ben foglalt határidőn belül tájékoztatni kell az érintettet, illetve az adatvédelmi tisztvi-

selő tájékoztatandó. 

Az Óvoda adatvédelmi tisztviselője: Vigh Edit 

Elérhetőségei: 2640, Szendehely, Petőfi u. 7/A 

Tel: 36 35 376 186 

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információsza-

badság Hatóságnál lehet élni. 
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