ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Jelen Adatkezelési Tájékoztató az alábbi adatkezelőre terjed ki:
Rákoscsabai Református Egyházközség Betlehem Óvodája (a továbbiakban: Adatkezelő)
székhelye: 1171 Budapest, Péceli út 197.
képviseli: Nagyné Szikszai Katalin, óvodavezető
e-mail-címe: postmaster@betlehemovoda.t-online.hu
Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt
módon, a hatályos jogszabályok, így különösen a lentebb megjelölt jogszabályok
rendelkezéseinek megfelelő módon kezeli. Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy az
adatkezelés jogszerűségére vonatkozó rendelkezéseket elsődlegesen
 az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi
rendelet, a GDPR) és
 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) tartalmazzák.
Adatkezelés célja: az Adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése, köznevelési
közfeladatának ellátása, a felvételi eljárás lefolytatása
Adat nyilvántartásának módja: papíralapú és elektronikus (központi számítógép)
Adatkezelés időtartama: az irattári őrzési idővel megegyező időtartamú
1. Adatkezelés jogalapja: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 41. § (4)
Kezelt adatok köre:
 a Gyermek neve, születési helye és ideje, neme, TAJ száma,
 állampolgársága, lakóhelyének, tartózkodási helyének címe, nem magyar állampolgár
esetén a Magyar Köztársaság területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra
jogosító okirat megnevezése, száma;
 a Szülő neve, lakóhelye, tartózkodási helyének címe, telefonszáma;
 a Gyermek felvételével, óvodai jogviszonyával kapcsolatos adatok;
 a kiemelt figyelmet igénylő Gyermekre vonatkozó adatok;
 a Gyermek oktatási azonosító száma
Az adatok megismerésére jogosult személyek:
óvodavezető, óvodavezető
helyettes, óvodatitkár, a Fenntartó (Budapest-Rákoscsabai Református Egyházközség)
törvényes képviselői, Budapest Főv. XVII. kerület Önkormányzat jegyzője a felvett
gyermekekre vonatkozóan
2. Adatkezelés jogalapja: személyes hozzájárulás
Kezelt adatok köre:
az Óvodai adatfelvételi lap 2021/2022 nyomtatványon megadott
kötelező adatokon kívüli, a felvételi döntéshez szükséges adatok, az önkéntesen elküldött
bemutatkozó anyag (gyermek jellemzése, fotók, videók).
Az adatok megismerésére jogosult személyek:
óvodavezető, óvodavezető
helyettes, óvodatitkár, a Fenntartó (Budapest-Rákoscsabai Református Egyházközség)
törvényes képviselői,

ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS
A felvételi eljárásban érintett gyermekem szülőjeként /törvényes képviselőjeként/
nevelőszülőjeként nyilatkozom, hogy az Adatkezelési Tájékoztatást tudomásul vettem, és
hozzájárulok ahhoz, hogy a jelentkezési eljárás során a Rákoscsabai Református
Egyházközség Betlehem Óvodája az Óvodai adatfelvételi lap 2021/2022 megnevezésű
nyomtatványon megadott adatokat, valamint az önkéntesen elküldött bemutatkozó anyagokat
(gyermek jellemzése, fotók, videók) a jelentkezési eljárással kapcsolatban kezelje.
Tudomással bírok arról, hogy gyermekem személyes adatai kezeléséről a
postmaster@betlehemovoda.t-online.hu e-mail címen tájékoztatást kérhetek, továbbá
kérhetem személyes adatai helyesbítését, valamint törlését vagy zárolását, illetőleg, hogy
jogai megsértése esetén a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes bírósághoz
fordulhatok, valamint bejelentéssel élhetek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., postacím: 1125
Budapest, Pf. 5., telefonszám: +36 1391 1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu).
Különélő vagy elvált szülők esetében csak az a szülő adhat érvényes adatkezelési
nyilatkozatot, aki a szülői felügyeleti jogok gyakorlására jogosult!

Dátum: _____________________________

________________________________________
a felügyeleti jogot gyakorló szülő aláírása

_________________________________
a felügyeleti jogot gyakorló szülő aláírása

