
 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda 

óvodai felvételivel kapcsolatos adatkezelési tevékenységekről 

 

 

A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda  (a 

továbbiakban: Óvoda) a köznevelési feladatainak ellátása során, az óvodai felvételivel kapcsolatosan 

különböző célú adatkezelési tevékenységeket végez, amelynek keretében a gyermekek, a 

szülők/törvényes képviselők, a gyermek nevelésében/fejlődésében közreműködők, valamint az 

óvodával kapcsolatba kerülő személyek, mint érintettek személyes adatai kezelésére kerül sor.  

Fontosnak tartjuk, hogy a jelen tájékoztató keretében bemutassuk az érintettek számára az adatkezelési 

tevékenységünk során tudomásunkra jutott személyes adataik kezelését, továbbá rendelkezésükre 

bocsássuk az adatkezelés legfontosabb jellemzőire, körülményeire vonatkozó információkat.  

Azok a kifejezések, amelyek a jelen tájékoztatóban alkalmazásra kerülnek, 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 szóló, az Európai Parlament és 

a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) 4. 

cikkében meghatározott, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) által kiegészített fogalmak szerint értelmezendők.  

 

A jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelési célok vonatkozásában adatkezelő a Budapest XXI. 

Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda 

Az adatkezelő elérhetőségei:  

Cím:  1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 110. 

E-mail cím:  titkarsag.ovi@csepelgszi.hu   
Webcím: http://cseo.hu/ 
Telefonszám:  06-1/211-3342 

 

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:  

Cím:  1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 110. 

E-mail cím:  ovodavezetes@csepelgszi.hu 

 

 

Az Óvoda az adatkezelési tevékenysége során tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő 

jogait, amelynek során személyes adatait a hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével kezeli. 

Erre tekintettel garantálja az általános adatvédelmi rendeletben, továbbá az Infotv-ben, valamint a 

konkrét adatkezeléseket érintő ágazati jogszabályokban foglaltak érvényre juttatását.  

 

A megadott személyes adatok biztonsága a lehetséges és szükséges technikai és szervezési 

intézkedéssel részesül védelemben. Ennek során különösen nagy figyelmet fordítunk a személyes 

adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítása érdekében. A 

személyes adatok valódiságáért és pontosságért az Ön által történt megadás után az Óvoda felel. 

 

Az érintett adatkezeléshez fűződő jogai:  
Amennyiben az Óvoda az Ön személyes adatait kezeli, úgy azzal összefüggésben az alábbi jogok 

illetik meg. Az erre nyitva álló teljesítési határidő (feltéve, ha hosszabbításra nem kerül sor) a kérelem, 

kérés beérkezését követő legfeljebb egy hónap: 

mailto:titkarsag.ovi@csepelgszi.hu
http://cseo.hu/


 tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog, amelynek során Ön jogosult arra, hogy az 

adatkezelőtől visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e 

és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, hozzáférést kapjon a kezelt személyes adatokhoz,  

 helyesbítéshez való jog, amelynek alapján Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, 

továbbá az adatkezelés céljának figyelembevételével jogosult arra, hogy kérje a hiányos 

személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

 törléshez való jog, amelynek alapján Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó, hozzájárulás alapján kezelt 

személyes adatokat.  

 az adatkezelés korlátozásához való jog, amelynek alapján jogosult arra, hogy kérésére az 

adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben vitatja a személyes adatok pontosságát 

vagy az adatkezelés jogellenes és Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását,  

 tiltakozáshoz való jog, amelynek alapján Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével 

kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen abban az 

esetben, ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek 

érvényesítéséhez szükséges. Az Óvoda a tiltakozás alapján az adatkezelést nem szünteti meg, 

ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget 

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

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.  

 adathordozhatósághoz való jog, amelynek alapján jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az 

Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben 

használt, géppel olvasható formátumban megkapja,  

 

Az érintett jogérvényesítési lehetőségei:  

Amennyiben sérelmesnek véli azt, ahogy az Óvoda a személyes adatait kezeli, javasoljuk, hogy 

először keressen meg bennünket panaszával, amelyet minden esetben megvizsgálunk és mindent 

megteszünk azért, hogy megfelelően kezeljük azt. Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi azt, 

ahogy az Óvoda kezeli az Ön személyes adatait, vagy nem kíván nálunk panaszt tenni, úgy az alábbi 

jogorvoslati lehetőségei vannak: 

 

I. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül Ön jogosult arra, hogy 

amennyiben álláspontja szerint az Adatkezelő vagy az általa megbízott Adatfeldolgozó 

tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy 

panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: 

Felügyeleti Hatóság).  

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:  
1530 Budapest, Pf.:5. 

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Tel.: 06 1/391-1400 

Fax: 06 1/391-1410 

 

II. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog. 

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti 

hatóságnál történő panasztételhez való jog − sérelme nélkül Ön hatékony bírósági jogorvoslatra 

jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai kezelésével összefüggő jogait megsértették.  A per 

elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. Ön dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy a 

tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.  

A törvényszékek listáját a http://birosag.hu/torvenyszekek  webcím alatt érheti el.   

 

http://birosag.hu/torvenyszekek


A GYERMEK ÓVODAI FELVÉTELÉVEL /ÁTVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS EGYEDI 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Az adatkezelés célja: A személyes adatok kezelése a Budapest XXI. kerület közigazgatási 

területén bejelentett lakóhellyel rendelkező gyermek óvodai felvétel iránti  kérelemének 

visszavonása a felvételi előjegyzés megszüntetéséhez, az átvétel iránti kérelem visszavonása 

az óvodai jogviszony megszüntetéséhez szükséges. 
 

A kezelt adatok köre: Jelen célból az Óvoda a gyermek vonatkozásában: a személyazonosító 

adatokat (neve, születési helye és ideje), a lakcím adatot (lakóhelyének, tartózkodási helyének címe), 
lakcímkártya számát; TAJ számát, állampolgárságát, nem magyar állampolgárság esetén 

Magyarországon tartózkodási címét, jogcímét, okirat megnevezését és számát, melyik bölcsődébe 

jár/járt a gyermek a  bölcsőde melyik csoportjába jár/járt (amennyiben bölcsődei csoporttárssal egy 

csoportba szeretné gyermekét a gyermek testvére az óvodába jár-e, gyermek sajátos nevelési igényű 

illetőleg óvodai átvétel esetén, hogy melyik óvodába jár szülő/törvényes képviselő vonatkozásában: 

nevét, anya leánykori nevét, törvényes képviselő /szülő a lakcím adatait (lakóhelye, tartózkodási 

helye), telefonszámát, mint személyes adatokat kezeli. 

 

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez 

szükséges. 

Adatkezelésre jogosult személy és a személyes adatok címzettjei: A kezelt személyes adatok 

címzettje a tagóvoda, intézményvezetés, feladatkörében eljáró közalkalmazott, óvodai átvétel esetén az 

előző óvoda vezetője valamint hatóság vagy hivatalos szerv férhet hozzá megfelelő jogalappal 

rendelkező hivatalos megkeresése esetén. 

Jelen adatkezelési tevékenység vonatkozásában adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor. 

 

Az adatkezelés ideje: A kezelt személyes adatok a jogviszony megszűnését követő 10 évig kerülnek 

tárolásra. 

 

 

A SZÜLŐVEL/TÖRVÉNYES KÉPVISELŐVEL TÖRTÉNŐ KAPCSOLATTARTÁSSAL 

ÖSSZEFÜGGŐ EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Az adatkezelés célja: A személyes adatok kezelésének célja, hogy az óvoda a neveléssel érintett 

gyermek érdekében szükség szerint kapcsolatot létesíthessen a szülővel/törvényes képviselővel az 

általa megadott elérhetőségi adat(ok)on keresztül. 

A kezelt adatok köre: Jelen célból az Óvoda a vele kapcsolatot létesítő személy azonosító adatait 

(szülő/törvényes képviselő neve), valamint az elérhetőségi adatait (lakhelye/tartózkodási helye, 

telefonszáma, e-mail címe), mint személyes adatokat kezeli. 

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása a személyes adatok 

kezeléséhez. Ön a hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely azonban nem érinti a 

visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

 

Az adatkezelés ideje: A személyes adatok kezelése a megadott hozzájárulás visszavonásáig, ennek 

hiányában legkésőbb az elévülési ideig tart. 

Adatkezelésre jogosult személy és a személyes adatok címzettjei: A kezelt személyes adatokhoz az 

Óvoda azon dolgozói férnek hozzá, akik a szülővel kapcsolattartásra jogosultak, továbbá az 

elektronikusan (e-mail) érkező megkeresés esetén a tárhelyszolgáltatói tevékenységet ellátó 

adatfeldolgozó. 

Jelen adatkezelési tevékenység vonatkozásában adatfeldolgozó igénybevételére a tárhelyszolgáltatói 

tevékenység ellátása érdekében kerül sor. 

 



 

A GYERMEK ÓVODAI FELVÉTEL/ÁTVÉTEL IRÁNTI KÉRELEM VISSZAVONÁSÁVAL 

KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Az adatkezelés célja: A személyes adatok kezelése a Budapest XXI. kerület közigazgatási területén 

bejelentett lakóhellyel rendelkező gyermek óvodai felvétel / átvétel iránti kérelem visszavonásához 

kapcsolódó óvodai jogviszony megszüntetéséhez szükséges. 

 

A kezelt adatok köre: Jelen célból az Óvoda a gyermek vonatkozásában a gyermek nevét, tagóvoda 

megnevezését a visszavonás okát, szülő/törvényes képviselő vonatkozásában aláírását, dátum, 

tagóvoda vezető vonatkozásában aláírását, mint személyes adatokat kezeli. 

 

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez 

szükséges. 

Adatkezelésre jogosult személy és a személyes adatok címzettjei: A kezelt személyes adatok 

címzettje a tagóvoda, intézményvezetés, feladatkörében eljáró közalkalmazott, óvodai átvétel esetén az 

előző óvoda vezetője valamint hatóság vagy hivatalos szerv férhet hozzá megfelelő jogalappal 

rendelkező hivatalos megkeresése esetén. 

Jelen adatkezelési tevékenység vonatkozásában adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor. 

 

Az adatkezelés ideje: A kezelt személyes adatok 10 évig kerülnek tárolásra. 

 

 

A GYERMEK SZÜLŐI FELÜGYELETI JOGÁNAK GYAKORLÁSÁRA, A TÖRVÉNYES 

KÉPVISELETI JOGRA VONATKOZÓ NYILATKOZATTAL KAPCSOLATOS 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

 

Az adatkezelés célja: A személyes adatok kezelésének célja, hogy a kiskorú gyermek nevében eljáró 

törvényes képviselő, a szülői felügyeleti jog gyakorlására jogosult szülő meghatározása. 

 

A kezelt adatok köre: Jelen célból az Óvoda a gyermek vonatkozásában a gyermek nevét, születési 

helyét, idejét, anyja nevét, lakcímét, szülő/törvényes képviselő vonatkozásában nevét, születési 

helyét, idejét, lakcímét aláírását, továbbá amennyiben a törvényes képviselő nem a szülő vagy a szülő 

felügyeleti jog gyakorlására csak az egyik szülő jogosult abban az esetben az ezt igazoló okirat 

megnevezését, mint személyes adatokat kezeli. 

 

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez 

szükséges. 

Adatkezelésre jogosult személy és a személyes adatok címzettjei: A kezelt személyes adatok 

címzettje a tagóvoda, intézményvezetés, feladatkörében eljáró közalkalmazott, óvodai átvétel esetén az 

előző óvoda vezetője valamint hatóság vagy hivatalos szerv férhet hozzá megfelelő jogalappal 

rendelkező hivatalos megkeresése esetén. 

Jelen adatkezelési tevékenység vonatkozásában adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor. 

 

Az adatkezelés ideje: A kezelt személyes adatok a jogviszony megszűnését követő 10 évig kerülnek 

tárolásra. 

 

 

 

 

 

 

 

 



GYERMEKEK ADATAINAK A FELVÉTELI ELŐJEGYZÉSI NAPLÓBAN TÖRTÉNŐ 

FELVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

 

Az adatkezelés célja: A személyes adatok kezelésének célja  a szülő tájékoztatása és a gyermek 

okiratai alapján az óvodába jelentkezett gyermekek nyilvántartása. 

 

A kezelt adatok köre: Jelen célból az Óvoda a Felvételi előjegyzési naplóba történő felvétel során a 

jelentkezésre vonatkozó adatokat  (jelentkezés sorszáma, időpontja), az azonosító adatokat (a gyermek 

neve, születési helye és ideje), az állampolgárságára vonatkozó adatot, a lakcím adatokat 

(lakóhelyének/tartózkodási helyének címe), a szülő/törvényes képviselőt azonosító adatokat (a 

gyermek anyja születéskori neve, a gyermek apja - gondviselője- neve), az óvodai jelentkezéssel 

érintett adatokat (kijelölt óvoda megnevezése, annak az óvodának a megnevezése, ahová a gyermek 

jelentkezését még benyújtották, annak tényét, hogy a gyermek a jelentkezés időpontjában részesül-e 

bölcsődei vagy óvodai ellátásban), a szülőnek a gyermek felvételével és ellátással kapcsolatos 

igényeire vonatkozó adatokat (a gyermek felvételével és ellátással kapcsolatos igényekre vonatkozó 

adatok), valamint a felvételi elbírálásánál figyelembe vehető egyéb szempontokra vonatkozó adatokat 

(az óvodavezető javaslata, óvodába felvétellel kapcsolatos döntés, a döntés időpontja, a felvétellel 

kapcsolatos fellebbezés időpontja és iktatószáma, a felvétel időpontja), mint személyes adatokat 

kezeli.  

 

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. Az adatszolgáltatás a köznevelési 

feladat ellátása érdekében kötelező.  

 

Az adatkezelés ideje: Az Óvoda az iratot, így a benne rögzített adatokat nem selejtezheti.  

 

Adatkezelésre jogosult személy és a személyes adatok címzettjei:   
A kezelt személyes adatokhoz címzettként az intézmény fenntartója, a csoportos pedagógusok, a 

fejlesztő szakemberek, valamint hatóság vagy hivatalos szerv férhet hozzá megfelelő jogalappal 

rendelkező hivatalos megkeresése esetén. 

 

Jelen adatkezelési tevékenység vonatkozásában adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor. 

 

 

Budapest, 2019. április 25. 

 

 

 

Budapest XXI. Kerület Csepel 

Önkormányzata Csepeli Csodakút 

Egyesített Óvoda 


