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Bevezetés 

A természetes személyeknek, a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről, 

és az ilyen jellegű adatok szabad áramlásáról. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 

rendelete (a továbbiakban: rendelet) előírja: Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz 

annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden 

egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthetően és könnyen hozzáférhető formában, világosan 

és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett 

jogainak gyakorlását. 

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról a 2011. évi CXII. törvény is előírja. 2018. 05.25-től az általános 

adatvédelmi rendelet GDPR kötelező és közvetlenül alkalmazandó. 

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget. A 

tájékoztatás az óvoda honlapján, vagy az érintett személy részére kérésére meg kell küldeni. 

I. Adatkezelő megnevezése 

Óvoda neve: Ney Ferenc Óvoda 

Székhely: 3300 Eger Ifjúság u. 7-9 

Telephelyei: Ney Ferenc Óvoda Farkasvölgyi Tagóvodája 3300 Eger Farkasvölgy u. 4 

                        Ney Ferenc Óvoda Epreskert utcai Tagóvodája 3300 Eger Epreskert u.3/A 

                        Ney Ferenc Óvoda Gyermekkert Tagóvodája 3300 Eger Nagyváradi u.  

                        Ney Ferenc Óvoda Zöld Liget Tagóvodája 3300 Köztársaság tér  

Adószám: 16741256-2-10 

Web oldal: http://www.egriovodak.hu 

Levelezési cím: 3300 Eger Ifjúság u. 7-9 

E-mail: neyferencovi@gmail.com 

Telefon: 06-36-785-268, mobil:06-30-563-5523 

II. Fogalom meghatározás 

GDPR (General Data Protection Regulation) = az Európai Unió Adatvédelmi rendelete 

személyes adat  = azonosított vagy azonosítható természetes személy, aki közvetlen vagy 

közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, 

online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, 

kulturális vagy szociális azonosságra vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. 

adatkezelés = a személyes adatokon vagy adatállományon automatizált vagy nem 

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, 

http://www.egriovodak.hu/
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rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás,átalakítás, vagy megváltoztatás, lekérdezés, 

betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés,  vagy egyéb módon történő 

hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás, vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, ill. 

megsemmisítés. 

adatkezelés korlátozása = a tárolt személyes adatok megjelölése, jövőbeli kezelésük 

korlátozása céljából 

profilalkotás = személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek 

során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes 

jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, 

egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, 

viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy 

előrejelzésére használják 

álnevesítés = a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében 

további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes 

adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további 

információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, 

hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem 

lehet kapcsolni. 

nyilvántartási rendszer = a személyes adatok bármely módon – centralizált vagy földrajzi 

szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető 

adatkezelő = az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, vagy egyéb szerv, amely a 

személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt 

meghatározza, ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy tagállami jog határozza meg, 

az adatkezelőt vagy a különös szempontokat uniós, vagy tagállami jog is meghatározhatja. 

adatfeldolgozó = természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, vagy bármely szerv, akivel 

az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel 

címzett = természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, vagy bármely szerv, akivel a 

személyes adatot közlik. Azon közhatalmi szervek, amelyek egyedi vizsgálat keretében 

férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek. Ennek az adatkezelésnek 

meg kell felelni az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi 

szabályzatnak  

harmadik fél = természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely 

szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a 

személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó irányítása alatt a személyes adatok 

kezelésére felhatalmazást kap 

érintett hozzájárulása = az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson 

alapuló és egyértelmű kinyilvánítása,amellyel az érintett nyilatkozat vagy megerősítést, 

félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt 

érintőszemélyes adatok kezeléséhez 



adatvédelmi incidens = a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy azokhoz való jogosulatlan hozzáférését 

eredményezi 

 

III. Adatfeldolgozó megnevezése 

Adatfeldolgozók: természetes személy, / munkaköre által ezzel a feladattal megbízott 

dolgozók / 

                               jogi személy, /jogi személyiséggel rendelkező civil szervezetek, hatósági, 

bírósági nyilvántartásba vett szervek/ 

                              közhatalmi szerv  

                              ügynökség 

                              egyéb szerv 

Tárhely szolgáltató: 

Adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: 

A dolgozók által megadott személyes adatokat a Magyar Állam Kincstár által üzemeltetett 

szerver tárolja. Az adatokhoz csak az óvoda vezető által kijelölt, munkaköri leírásukban 

feltüntetett személyek férhetnek hozzá, megadott jelszavuk alapján. / vezető, gazdasági 

ügyintéző, óvodatitkár, / A szervert üzemeltető munkatársak felelősséggel tartoznak az 

adatvédelmi szabályzatban megfogalmazottak betartásáért. / 

KIR adattároló rendszerében a dolgozói és gyermekek adatai találhatóak, melyek biztonságos 

kezeléséért az óvodavezető, általános óvodavezető helyettes, óvodatitkár felelős. Jelszóval 

védett belépési rendszerrel működik. / A szervert üzemeltető munkatársak felelősséggel 

tartoznak az adatvédelmi szabályzatban megfogalmazottak betartásáért. / 

 

MenzaSzoft élelmezési program, ahol az óvodás gyermekek és felnőtt étkezők adatai 

találhatóak. Ehhez a programhoz való hozzáférés jelszóval védett, jogos használója munkaköri 

leírásában meghatározott személy. / óvodatitkár // A szervert üzemeltető munkatársak 

felelősséggel tartoznak az adatvédelmi szabályzatban megfogalmazottak betartásáért. / 

Érintettek köre: web oldalon megnevezett intézménnyel jogviszonyban álló személyek   

A tevékenység megnevezése: tárhely szolgáltatás igénybevétele, intézménnyel jogviszonyban 

álló személyek adatainak tárolása. 

Az adatkezelés célja: a web oldalak és programok működtetése, a programok által 

hozzáférhető feladatok elvégzése a jogszabályok és adatkezelés szabályainak figyelembe 

vételével. 



Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: 

Az adatkezelés a web oldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhely 

szolgáltató közötti szerződés szerint. Az érintett személy szükség esetén kérheti adatai törlését 

szükség esetén, amennyiben visszavonta az adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatát. 

Az adatok megismerésére jogosult: lehetséges adatkezelők személye, melyek hozzáférést 

kaptak az alábbi web oldalak működtetéséhez, a szervezet adatfeldolgozó alkalmazottai. 

KIR www.kir.hu 

Oktatási Hivatal www.oktatas.hu 

KIRA www.allamkincstar.gov.hu 

Menza Szoft www.yami.hu 

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 

Az intézménnyel jogviszonyban álló személyek, gyermek esetében őt képviselő személyek az 

személyes adatkezelés ellen tiltakozhatnak, ebben a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok 

figyelembe vételével. A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-

mailben, telefonon vagy levélben a fent megadott elérhetőségeken 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett személy hozzájárulása, ill. jogszabályon alapuló 

adatkezelés 

IV. Az adatkezelés irányelvei 

 

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes 

adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös tekintettel az 

alábbiakra: 

 A személyes adatok gyűjtése, tárolása csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű 

célból történhet 

 A személyes adatok kezelése releváns és csak a szükséges mértéket érje el 

 A személyes adatoknak, pontosnak és naprakésznek kell lenni 

 A pontatlan adatokat törölni szükséges 

 A személyes adatok tárolását olyan formában kell őrizni, hogy a megfelelő ideig legyen 

beazonosítható. A személyes adatok hosszabb ideig történő tárolása közérdekű 

archiválás, kutatás és statisztikai célból történhet. 

 A személyes adatok kezelését úgy kell elvégezni, hogy a technikai, ill. szervezési 

intézkedések alkalmával a személyes adatok biztonságát megőrizzék. Az adatok 

védelme érdekében, jogosulatlan, jogellenes kezelését, elvesztését, megsemmisítését 

is biztosítani szükséges. 

 A személyes adatok kezelését jogszerűen, tisztességesen és az érintettek számára is 

átlátható módon kell elvégezni. 

 Az adatvédelem elveit minden azonosított, vagy beazonosítható személyre vonatkozó 

információk esetében is alkalmazni kell. 

http://www.kir.hu/
http://www.yami.hu/


A Ney Ferenc Óvoda adatkezelési szabályzata részletesen tartalmazza az 

alkalmazottakra, a szülői és gyermekek adataira vonatkozó nyilvántartási 

kötelezettséget, ennek továbbítását, ill. nyilvánosságra hozatalát. Az intézményben és 

tagóvodáiban ennek rendjét a szabályzat tartalmazza. 

 

 

V. Fontos adatkezelési információk 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII.törv.20§ (1) kimondja, hogy az érintettel (pl. web oldal használóival, továbbiakban 

felhasználó) az adatkezelés előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, vagy 

kötelező. 

Az érintettek az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen, részletesen tájékoztatni kell az 

adatai kezelésével kapcsolatos tényről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatkezelésre 

jogosult személyről, az adatkezelés időtartamáról. 

Tájékoztatni kell az érintettet arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett 

hozzájárulásának beszerzése lehetetlen, vagy aránytalan költségekkel járna. A tájékoztatásnak 

ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire. 

Az adatgyűjtés nyilvánosságra hozatala az alábbi adatok feltüntetésével is megtörténhet: 

 adatgyűjtés ténye 

 érintettek köre 

 adatgyűjtés célja 

 adatkezelés időtartama 

 adatok megismerésére jogosult adatkezelők személye 

 érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek 

ismertetése, adatvédelmi nyilvántartásba vétel helye, adatkezelés nyilvántartási 

száma 

 

VI. Hozzájáruláson alapuló adatkezelések 

 

1. Általános információk 

 Ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre 

kiterjed. Amennyiben az adatkezelés több célt is szolgál, akkor az összes adatkezelési 

célra vonatkozóan meg kell adni. 

 Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más 

ügyekre is vonatkozik a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől 

egyértelműen megkülönböztetett módon, érthető, világos és egyszerű nyelvezettel 

kell megadni. 

 Az intézmény nem adhat ki olyan személyes adatot, amelyek nem szükségesek 

bármilyen egyéb szerződés, ill. információs felület működéséhez. 

 A hozzájárulások visszavonását lehetővé kell tenni minden fél számára. 



 A személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával kerülhet sor. Az adatkezelő a 

törvényi rendelkezésnek megfelelően, jogi kötelezettség teljesítése céljából jár el. 

Hozzájárulás hiányában is megadhatóak, feltölthetőek azok az adatok, melyek 

statisztikai célokat, nyilvántartási kötelezettségeket írnak elő. Ezeket az érintett 

hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. / KIR, OH, KIRA, Menza Soft / 

 Az intézmény Adatkezelési tájékoztatóját a honlapján is közzéteszi, elérhetősége: 

www.egriovodak.hu A tájékoztatás célja, hogy az érintettek egyértelműen és 

részletesen tájékoztatást kapjanak saját és gyermekeik adatainak jogalapjáról, az 

adatkezelés tényről, az adatkezelésre jogosult személyekről. A tájékoztatásban ki kell 

térni az adat kezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségekre is. 

 

2. Az óvodai eseményeken készült fényképek, video felvételek 

 Az adatkezelés ténye: www.egriovodak.hu honlapján az óvodai eseményekről 

készült fényképek, filmek közzététele. 

Köre: óvodai alkalmazottak, gyermekek, szülők, érdeklődők 

Célja: a web oldalt látogató tájékozódni tudjon az óvodai eseményekről 

Időtartama: Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatok, 

fényképek, filmek, időszakonként az óvodai események frissítése kapcsán 

törlődnek. 

Adatkezelő személye: web oldalt működtető, óvodapedagógusok, tagóvoda 

vezetők, vezetők. 

Jogalapja: érintett személy hozzájárulása / a hozzájáruló nyilatkozatok a 

telephelyeken, melyek az óvodai Adatkezelési szabályzat részét képezik / 

Jogorvoslat: az adatkezeléssel kapcsolatos jogok ismertetése után az érintett 

fél módosíthatja, töröltetheti adatait, fényképeit, filmeket, amennyiben e-

mailben, telefonon vagy a megadott elérhetőségeken jelzi hozzájáruló 

nyilatkozatának visszavonását. 

3. Közösségi irányelvek, adatkezelés az óvodai csoportok FACEBOOK oldalain működő 

zárt csoportok esetében. 

 Az adatkezelés ténye: FACEBOOK oldalon, az óvodai csoportok zárt csoportban 

fényképek, filmek közzététele. 

 Köre: tagóvodák alkalmazottainak és szülői közössége 

 Célja: a zárt csoportban értesítéseket eljuttatni szülők, dolgozók 

tájékoztatására, ill. eseményekről információt szolgáltatni az érintett körben. A 

szülők visszacsatolási lehetőségének biztosítása  

Adatkezelő személye: FACEBOOK oldalt működtető 

Jogalapja: érintett személyek hozzájárulása 

Jogorvoslat: az érintett felek töröltethetik mindazokat a fényképeket, filmeket, 

adatokat, mely személyiségjogokat sértő, ill. rágalmazó bejegyzéseket 

tartalmaznak, vagy a megadott elérhetőségeken jelzik hozzájáruló 

nyilatkozatuk visszavonását a további használatra 

 

VII. Jogi kötelezettségen alapuló adatkezelések 

http://www.egriovodak.hu/
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 Eger Megyei Jogú Város Polgármester Hivatalának jelentéseihez, 

beszámolóihoz szükséges személyes adatok nyilvántartása, gyermekek 

adatainak átadásához, gyermekek óvodai felvételének lebonyolításához, 

szociális adataik tárolásához 

 Adatkezelés pénzügyi és számviteli kötelezettségének teljesítése céljából 

Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye részére 

 Magyar Államkincstár részére átadott személyes adatok a jogviszonyban 

álló munkavállalók esetében, munkaügyi, bérszámfejtési és 

társadalombiztosítási adatok 

 Heves Megyei Kormányhivatal részére biztosított munkavállalói és gyermek 

adatok nyilvántartása 

 Oktatási Hivatal részére biztosított munkavállalói és gyermek adatok 

nyilvántartása 

A jogi kötelezettség teljesítése jogcímen alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától 

független, mivel ezt az adatkezelést törvény határozza meg. Az érintettel az adatkezelés 

megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező, ill. részletesen tájékoztatni kell 

az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről./ jogalap, adatkezelés célja, időtartama, 

adatfeldolgozó személye, ill. kik ismerhetik meg az adatokat./ A tájékoztatásnak ki kell 

terjednie az érintett adat kezelésre, kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. 

Kötelező adatkezelés esetén a tájéko9ztatás megtörténhet az előbbi információkat tartalmazó 

jogszabályi rendelkezésre való utalás nyilvánosságra hozatalával is. 

Az óvoda és tagóvodái jogi teljesítés jogcímén törvényben előírt adó és számviteli 

kötelezettségének teljesítése (könyvelés, adózás) kezeli a vevőként, bérlőként szállítóként, 

megbízási szerződésben kapcsolatba lévő személyek, cégek törvényben meghatározott 

adatait. A kezelt adatok a 2017. évi CXXVII. tv. 169.§ és 202. § alapján  

 adószám, név, cím, számla kötelező tartalmi elemei 

 a gazdasági műveletet elrendelő személy, szervezet megjelölése 

 utalványozó és a végrehajtást igazoló személy 

 térítési díj számlán szereplő adatok 

 esetenként aláírások 

 

A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 

év. 

A személyes adatok címzettjei, fellelhetősége: 

Az óvoda adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó 

munkavállalói és adatfeldolgozói 

 adó és számviteli kötelezettséggel kapcsolatos adatok- EKVI szerver, Polgármesteri 

Hivatal szervere 

 bérleti szerződéssel, szállítási szerződéssel kapcsolatos adatok – EKVI szerver 



 gyermeki beiratkozási adatok, szociális, normatív nyilvántartások – Polgármesteri 

Hivatal szervere 

 Dolgozók bérszámfejtési, munkaügyi és TB adatai –KIRA Magyar Államkincstár szervere 

 Óvodapedagógusok, gyermekek személyes adatai –KIR –Oktatási Hivatal szervere 

 Gyermekek étkeztetésének adatállománya Menza Soft – óvodai számítógép 

 Nevelési Tanácsadó – Gyógypedagógiai Szakszolgálat – nyilvántartás a gyermekek, 

szülők adatairól  

 Gyermekorvosi, Gyermekfogászati, Védőnői hálózatban – gyermekek, szülők adatainak 

nyilvántartása kartonon 

 Munkaegészségügyi vizsgálatot végző orvosi hálózatban – dolgozók személyes 

adatainak nyilvántartása kartonon 

 

VIII. Összefoglaló tájékoztatás az érintett jogairól 

 

Előzetes tájékozódáshoz való jog = Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel 

összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően 

tájékoztatást kapjon. 

Az érintett hozzáférési joga = Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést 

kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen 

adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy személyes adataihoz és a kapcsolódó 

információkhoz hozzáférést kapjon. 

Helyesbítéshez való jog = Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő azonnal 

helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Minden esetben figyelembe kell 

venni az adatkezelés célját, ill. figyelembe kell venni, hogy az érintett jogosult a hiányos, 

pontatlan adatok személyes adatok módosítására, vagy kiegészítésére. 

Törléshez való jog = Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan 

késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, 

hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a 

meghatározott indokok valamelyike fenn áll. 

Adatkezelés korlátozásához való jog = Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő 

korlátozza az adatkezelést, ha a rendeletben meghatározott feltételek teljesülnek. 

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához 

kapcsolódó értesítési kötelezettség = Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat 

valamennyi helyesbítésről, törlésről, vagy adatkezelés – korlátozásról, akivel a személyes 

adatot közölték, kivéve, ha helytelennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. 

Az érintett kérésére az adatkezelő tájékoztatja a címzetteket. 

Az adathordozhatósághoz való jog = Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy 

adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat olvasható formátumban megkapja, 

továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, 

hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, akinek először leadta. 



A tiltakozáshoz való jog = Az érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból 

bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha személyes adatainak kezelése 

vagy továbbítása kizárólag az az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy 

az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez 

szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Ha a személyes adat felhasználása 

vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény kutatás vagy tudományos kutatás 

céljára történik, ill. törvényben meghatározott egyéb esetben. 

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről = Ha az adatvédelmi incidens 

valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira 

nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi 

incidensről. 

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog) 

= Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha az érintett 

megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az adatvédelmi 

szabályokat.  

Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való 

jog = Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a 

személyes adatainak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a jogait. 

Az adatkezelő jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál is lehet élni: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 

Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C  

Levelezési cím: 1530 Bp. Pf:5. 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

 

IX. Adatbiztonság 

Az óvoda valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok 

biztonsága érdekében köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és 

kialakítani azokat az eljárási szabályokat, melyek a Rendelet és az Info. Tv. érvényre 

juttatásához szükségesek. 

Az adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi8 a véletlen vagy jogellenes 

megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal 

vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen. 

Az óvoda a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és annak minősíti. A munkavállalókkal a 

személyes adatokhoz való hozzáférést jogosultsági szintek megadásával korlátozza. 

Az informatikai rendszert tűzfallal védi és vírusvédelemmel látja el. 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu


Az óvoda az adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes program útján végzi. A program 

biztosítja, hogy az adatokhoz való hozzáférést célhoz kötötten, és ellenőrzött körülmények 

között végezheti az arra jogosult személy. (felhasználónév, jelszóval védett.) 

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó 

további intézkedésekkel biztosítja: 

- jogosulatlan adatbevitel 

- adatfeldolgozó rendszerek jogtalan személyek adatátviteli berendezés segítségével 

történő használatának megakadályozása 

- ellenőrizhetőséget és megállapíthatóságot biztosít, hogy az adatokat a berendezés 

alkalmazásával mely szerveknek továbbították 

- a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát biztosítják 

- az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készül 

- a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik a bejövő és kimenő 

kommunikáció ellenőrzéséről (iktatás) 

- a folyamatban lévő ügyek intézéséhez csak azok a személyek juthatnak hozzá, akik erre 

jogosultságot kaptak. (személyi anyagok, bér és egyéb munkaügyi dokumentumok. Az 

irodában szekrényben zárva tartva. Ajtók kulcsra zárva. 

 

X. Az érintett kérelmének előterjesztése, az adatkezelő intézkedései 

Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de 

legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és 

döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának 

megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést, az adatfelvételt, adattovábbítást is 

megszüntetheti, és az adatokat zárolja. A tiltakozásról, az annak alapján tett intézkedésekről 

értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban 

továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

Amennyiben az érintett adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az ellen, a közléstől számított 

30 napon belül bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adattovábbítás 

jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe 

tartozik. A per az érintett választása szerint az érintett lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti 

törvényszék előtt is megindítható. 

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő 

további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról, indoklással, az 

adatkezelő a kézhezvételtől számított egy hónapon belül értesítést küld. a panaszt tevőnek. 

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőleg elektronikus 

úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. 

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. 



Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, adat 

helyesbítésre, zárolásra, törlésre, automatizált adatfeldolgozással hozott döntés 

megsemmisítésére, az érintett jogának figyelembevételére, ill. adatátvevő által kért adat 

kiadására kötelezi. 

Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes 

adatát az ítélet közléstől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat 

akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.  

A bíróság elrendelheti ítéletének- az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő –

nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett 

jogai megkövetelik. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az 

adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. 

Biztosítani kell az adatok és az adathordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai védelmét. 

Minden személyes anyagnak, mely dolgozók, gyermekek, annak szülei, gondviselői adatát 

tartalmazza zárható helyen kell tartani. Irodák, irodai szekrények kulcsra zárva.  

 

XI. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok 

 

 Az Európai parlamenti Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016 április 27) 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 adatvédelmi rendelet) 

 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról. 

 A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 

335/2005 (XII.29.) Korm. rendelet. 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII. Adatkezelési tájékoztató módosítása 

 



Intézményünk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, 

amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos 

információk közzététele az óvoda honlapján történik. 

 

 

 

 

 

 

Eger, 2018. május 18. 

 

 

                                                                                                       Pós Judit 

                                                                                                    óvodavezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


