
Adatvédelem	

Általános felelősségi kérdések 
 
 

(1) A jogszabály által védett adatok – ide értve személyes adatokat is – kezelésével 
kapcsolatos szabályok betartásáról az Intézmény teljes személyi állománya köteles 
gondoskodni.  

 
(2) Az adatkezelés és adatfeldolgozási műveletekre vonatkozó – általános érvényű – 

szabályzatok jogszerűségéért és betartatásáért a szervezet vezetője felel. 
 

(3) A foglalkoztatott, mint adatfeldolgozó tevékenységi körén belül felelős a személyes adatok 
feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra 
hozataláért, továbbá minden olyan jogsértésért, amit a mindenkor hatályos GDPR rendelet, 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, valamint 
jelen Szabályzat rendelkezéseinek megszegésével okozott. 

Adatkezeléssel kapcsolatos kérelmek  
 
 Tájékoztatás formája 
 

(1) Az adatkezelésre vonatkozó általános tájékoztató nyilvános, az Intézmény vagy a fenntartó 
honlapján hozzáférhető.  
 

(2) Az Intézmény a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatását az Intézmény vagy 
a fenntartó honlapján teszi közzé. Az e módon közzétett tájékoztató a GDPR rendelet 
13. cikk (4) bekezdése, illetve 14. cikk (5) a) pontja szerint az érintett által ismertnek 
tekintendő. 

 
(3) Az érintettet megilleti az a jog, hogy személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérjen. Az 

adatkezelésre vonatkozó kérelmeket – a jogszabályi feltételek fennállása esetén – 
legfeljebb 30 napon belül, de lehetőség szerint soron kívül kell teljesíteni. Személyes 
adatkezelésre vonatkozó egyedi információ csak az érintett személy részére adható. 

 
(4) Az Intézmény az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok elektronikus vagy papír 

másolatát első kérésekor egy példányban díjfizetés nélkül az érintett rendelkezésére 
bocsátja.  

 
(5) Elektronikus kapcsolattartásnál az Intézmény PDF formátumú dokumentumban küldi meg 

a válaszát. 
 
	



Gyermekek adatainak kezelése és továbbítása 

Az 1997. évi XXXI. tv. – továbbiakban Gyvt. – 139.§ (1) bek. értelmében a személyes 
gondoskodásban részesülő személyről az intézmény vezetője nyilvántartást vezet. 

Az intézményvezető felelős a gyermek adatainak nyilvántartásával, kezelésével, 
továbbításával kapcsolatos jogszabályi rendelkezések és a Szabályzat előírásainak 
megtartásáért, valamint az adatkezelés ellenőrzéséért. 

Nyilvántartható és kezelhető gyermeki adatok 

A gyermekek személyes adatai a meghatározott nyilvántartások vezetése céljából, 
egészségügyi célból a célnak megfelelő mértékben, a célhoz kötötten kezelhetők. 

Nyilvántartott adatok: 

• gyermek neve, születési helye és ideje, állampolgársága, lakóhelyének v. tartózkodási 
helyének címe, telefonszáma, nem magyar állampolgárság esetén tartózkodási 
jogcímét igazoló okirat másolata 

• Társadalombiztosítási azonosító jele 
• szülő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma 
• felvétellel kapcsolatos adatok 
• a jogosultság és a térítési díj megállapításához szükséges jövedelmi adatokat 
• a gyermek hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetének megállapítását, 

megjelölve a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításának okát 

  

A nyilvántartásokból adat csak az adatigénylésekre jogosult szervnek és a jogosultságot 
megállapító, hatáskört gyakorló szervnek szolgáltatható írásos megkeresés után. 

Az ellátott vagy törvényes képviselője, a személyére vonatkozóan adatok tekintetében kérheti 
a betekintési, helyesbítési, vagy törlési jogának érvényesítését, emellett kérheti a jogai 
gyakorlásához szükséges adatainak közlését. 

A bölcsődében a nyilvántartásban kezelt adatokat személyes azonosító nélkül, statisztikai 
célra felhasználhatja, illetve azokból statisztikai célra adatot szolgáltathat.  

Az ellátott törvényes képviselője nyilatkozik, hogy az : 

• az intézményi nyilvántartásokhoz adatokat szolgáltat, 
• a jogosultsági feltételekben, valamint a természetes személyazonosító adatokban 

beállított változásokról tájékoztatást nyújt. 

Titoktartási kötelezettség 

Az intézményvezetőt, a kisgyermeknevelőt, továbbá azt, aki esetenként közreműködik a 
gyermek felügyeletének ellátásában, hivatásánál fogva harmadik személyekkel szemben 
titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel és családjával kapcsolatos minden olyan tényre, 



adatra, információra vonatkozóan, amelyről a gyermekkel, szülővel való kapcsolattartás során 
szerzett tudomást 

A gyermek szülőjével közölhető minden gyermekével összefüggő adat, kivéve, ha az adat 
súlyosan sértené vagy veszélyeztetné a gyermek érdekét. Az adat közlése akkor sérti vagy 
veszélyezteti súlyosan a gyermek érdekét, ha olyan körülményre (magatartásra, mulasztásra, 
állapotra) vonatkozik, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja 
vagy akadályozza, és amelynek bekövetkezése szülői magatartásra, közrehatásra vezethető 
vissza. 
A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelői értekezleten a nevelők egymás közti, a 
gyermek fejlődésével összefüggő megbeszélésre. A titoktartási kötelezettség kiterjed 
mindazokra, akik részt vettek az értekezleten. 

	


