
 

Pomázi Hétszínvirág Óvoda – Bölcsőde 
 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 
Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, 

hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel 

kapcsolatos jogait!  

 

A Pomázi Hétszínvirág Óvoda - Bölcsőde közfeladatot ellátó költségvetési szerv. 

Alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv Pomáz Város Önkormányzata. 

Felügyeleti szerve Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete.  Meghatározott 

pénzügyi-gazdasági feladatait a Pomáz Város Önkormányzat látja el.  

A Pomázi Hétszínvirág Óvoda – Bölcsőde adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon 

személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek 

védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének (679/2016 sz. rendelet, a 

továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja:  

 

Az Adatkezelő adatai:  

 

Név:     Pomázi Hétszínvirág Óvoda - Bölcsőde  

Székhely:    2013 Pomáz, Jókai utca 2.  

Telephelyei:    Napsugár Tagóvoda, ,2013 Pomáz, József A. út 4. 

     Mesevölgyi Tagóvoda, 2013 Pomáz, Beniczky út 11. 

     Mesedombi Tagóvoda, 2013 Pomáz, Beniczky út 84. 

     Mesevár Tagóvoda, 2013 Pomáz, Béke út 9. 

 Pomázi Bölcsőde, 20132 Pomáz, Templom tér 11. 

Törzskönyvi azonosító szám: 686112  

Telefon:    06-26-325-325  

E-mail:    iroda @hetszinvirag.pomaz.hu  

Az óvodavezető fogadóórája: időpont egyeztetéssel  

Adatvédelmi Tisztviselő: név: Szalontai Katalin  

E-mail:    intezmenyvezeto@hetszinvirag.pomaz.hu  

Telefonszám:    +36/30-7181 371  

Postacím:    2013 Pomáz, Jókai út 2.  

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel 

kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan a fent megjelölt címekre küldheti. 

Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.  

Adatfeldolgozás: a Pomázi Hétszínvirág Óvoda - Bölcsőde, az intézmény fenntartója 

végeznek adatfeldolgozást. Külföldi adattovábbítás: Nem történik külföldre továbbítás.  

 

Adatkezelési célok:  

 

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést az SZMSZ-ben meghatározott 

jogszabályokkal összhangban:  

Az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátásához kapcsolódóan a munkavállalók, a 

gyermekek és szüleik, valamint a szerződő felek adatait jogi kötelezettség teljesítése és a 

kapcsolat fenntartása céljából kezeljük;  



a) munkavállalók és a gyermekek adatainak kezelése;  

b) partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése;  

c) vagyonvédelem, személyi biztonság;  

d) belső adminisztráció megkönnyítése.  
  

Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz:  

 

Az Ön és gyermeke személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg, mint 

jogalapok:  

a) a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlák kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés c) pont;  

b) kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnerek 

munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, 

érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: közfeladat ellátásának zavartalansága, 

üzletmenet folytonossága;  

c) munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok;  

d) szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont;  

e) on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont;  

 

Az adatkezelés időtartama:  

 

A számlákat legalább nyolc évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok 

megőrzési ideje nyolc év.  

A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.  

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő 

maximum egy év.  

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: öt év. 

  

Érintett jogok:  

 

Önnek, mint a személyes adatok kezelésében érintett 16 éven aluli gyermek felett szülői 

felügyeletet gyakorló személynek joga van:  

- kérelmezni a gyermekére és Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,  

- a gyermeke és az Ön személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy 

zárolását,  

- jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén gyermekének és Önnek joga van 

az adathordozhatósághoz, továbbá  

- tiltakozhat a gyermeke és az Ön személyes adatainak kezelése ellen, illetve  

- amennyiben a személyes adatok kezelésének jogalapja hozzájárulás az adatkezelési 

hozzájárulását bármely időpontban ingyenesen visszavonni. A visszavonás nem érinti – a 

hozzájárulás visszavonása előtt – végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A visszavonást 

Ön postai vagy elektronikus úton is kezdeményezheti az iroda@hetszinvirag.pomaz.hu e-

mail címen.  

- jogai megsértése miatt Ön bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az 

adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön választása 

szerint – az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.  

 



Amennyiben a személyes adatok kezelésének jogalapja hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés a) pont), a közvetlenül gyermekek vonatkozásában végzett személyes adatok 

kezelése akkor jogszerű a 16. életévét be nem töltött gyermek esetén a hozzájárulást a 

gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte (GDPR 8. cikk (1) 

bekezdés).  

A gyerekekről rendezvények során készített fényképek készítésével és nyilvánosságra 

hozatalával kapcsolatos elvárásokról a NAIH külön közleményt adott ki, mely szerint a 

gyermekekről készült felvételek személyes adatnak minősülnek, ezért kezelésükhöz 

szükséges az adatalany illetve törvényes képviselőjének felhatalmazása.  

Különélő vagy elvált szülők esetében csak az a szülő adhat érvényes adatkezelési 

nyilatkozatot, aki a szülői felügyeleti jogok gyakorlására jogosult – a nevelési, oktatási 

intézménynek azonban nem feladata, hogy ezt a kérdést mélységében vizsgálja, el kell 

fogadnia az erről szóló szülői tájékoztatást azzal, hogy vita esetén az ellentmondást az erre 

jogosult hatóságnak (gyámhatóság, bíróság) kell megoldania. 

 

Jogorvoslati tájékoztatás 

Önnek jogában áll a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefon: +36 1 391 1400, postacím: 1530 

Budapest, Pf.: 5., email: ugyfelszolgalat@naih.hu). Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy 

a szokásos tartózkodási hely, illetve munkahelye szerinti felügyeleti hatóságnál is panaszt 

tehet. 

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az 

érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék 

előtt is megindítható. 

 

Pomáz, 2018.06.11. 

 

     ______________________________________ 

          Pomázi Hétszínvirág Óvoda – Bölcsőde 

Szalontai Katalin 

       Intézményvezető  

 

http://naih.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu

