ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Bevezetés
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) előírja, hogy az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében,
hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást
tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően
megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.
Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) is előírja.
Az alábbiakban olvasható tájékoztatással a Gólyafészek Bölcsőde e jogszabályi kötelezettségének
tesz eleget.
I.

Adatkezelők megnevezése, közös adatkezelés

Adatkezelő neve:
Adatkezelő címe:
Adatkezelő adószáma:
Adatkezelő elérhetősége:
Adatkezelő honlapja:

Gólyafészek Bölcsőde
2300 Ráckeve, Gábor Áron utca 19.
16936579-2-13
bolcsi@rackeve.hu
06-24-518-775
http://bolcsode.rackeve.hu

Adatkezelő képviselője:
Adatkezelő képviselőjének elérhetősége:

Bertalan Annamária intézményvezető
bolcsi@rackeve.hu

Adatvédelmi tisztviselője neve:
Adatvédelmi tisztviselője elérhetősége:

dr. Kolter-Mucska Dóra
kolter-mucska.dora@rackeve.hu
06-24-523-323

(a továbbiakban: Bölcsőde)
A Bölcsőde a szükséges körben jogosult a fenntartója, tehát Ráckeve Város Önkormányzata (a
továbbiakban: Önkormányzat) számára az adatokat továbbítani, rendelkezésére bocsátani,
továbbá közfeladata ellátásának keretében az Önkormányzat is kezelheti ezeket az adatokat.
Mivel ilyen esetben az Önkormányzat és a Bölcsőde közös adatkezelőnek minősül, ezért az
alábbiakban közzétesszük az Önkormányzat lényegesebb adatait is:
Adatkezelő neve:
Adatkezelő címe:
Adatkezelő elérhetősége:
Adatkezelő honlapja:

Ráckeve Város Önkormányzata
2300 Ráckeve, Szent István tér 4.
rackeve@rackeve.hu
06-24-523-333
www.rackeve.hu

Adatkezelő képviselője:
Adatkezelő képviselőjének elérhetősége:

Szadai József polgármester
polgarmester@rackeve.hu

Adatvédelmi tisztviselője neve:
Adatvédelmi tisztviselője elérhetősége:

dr. Kolter-Mucska Dóra
kolter-mucska.dora@rackeve.hu
06-24-523-323

(a továbbiakban: Önkormányzat)
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Ugyancsak közös adatkezelés valósul meg egyes – tájékoztatóban külön jelzett – adatkezelések
esetében a Bölcsőde, valamint az önkormányzati fenntartású Városi Intézményi Gazdasági
Iroda között, melynek adatai az alábbiak:
Adatkezelő neve:
Adatkezelő címe:
Adatkezelő elérhetősége:
Adatkezelő honlapja:

Városi Intézményi Gazdasági Iroda
2300 Ráckeve, Szent István tér 5.
afaipugy@kevenet.hu
06-24-517-365
-

Adatkezelő képviselője:
Adatkezelő képviselőjének elérhetősége:

Bodor Lászlóné
afaipugy@kevenet.hu

Adatvédelmi tisztviselője neve:
Adatvédelmi tisztviselője elérhetősége:

dr. Kolter-Mucska Dóra
kolter-mucska.dora@rackeve.hu
06-24-523-323

(a továbbiakban: VIGI)
II.

Adatfeldolgozó igénybevétele

1. Az általános adatvédelmi rendelet 4. cikk 8. pontja alapján adatfeldolgozó az a természetes
vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az
adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
2. A Bölcsőde a mellékletben megjelölt adatfeldolgozót, illetve adatfeldolgozókat veszi
igénybe adatkezelése során.
III.

Tájékoztatás az egyes adatkezelésekről

Az intézményi térítési díjjal kapcsolatos adatkezelés
A gyermekétkeztetési nyilvántartás vezetése,
az
ingyenes,
vagy
kedvezményes
gyermekétkeztetésre
való
jogosultság
megállapítása.
Adatkezelés jogalapja:
Jogi kötelezettség teljesítése [a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 21/B. §, 147. § (1) és
(2) bekezdése, valamint a személyes
gondoskodást
nyújtó
gyermekjóléti
alapellátások
és
gyermekvédelmi
szakellátások
térítési
díjáról
és
az
igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról
szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 1–9.
sz. mellékletei, illetve Ráckeve Város
Önkormányzata
Képviselő-testületének
22/2018. (XI.28.) számú, a gyermekvédelem
helyi
ellátási
rendszeréről
szóló
önkormányzati rendelete alapján].
Érintettek kategóriája:
A gyermek, annak szülei és testvérei.
Személyes adatok kategóriája:
– szülő neve, születési helye, ideje, anyja neve,
állandó lakcíme, tartózkodási helye,
– gyermek neve, születési helye, ideje, anyja
neve, családi jogállása,
Adatkezelés célja:
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– gyermek tartós betegsége, fogyatékossága,
– családban nevelt tartósan beteg, fogyatékos
gyermek van-e,
– családban 3 vagy több gyermeket nevelneke,
– gyámhatóság a gyermek nevelésbe vételét
elrendelte-e,
–
rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben részesül-e,
– a családban élőkre vonatkozó (nettó)
jövedelmi adatok,
– a térítési díj-fizetés dokumentálása,
– az ellátást igénybe vevők jelen- és
távollétének dokumentálása,
– a gyermekétkeztetés igénybevételének
dokumentálása.
Személyes adatok forrása:
Az érintett maga, illetve a szülő, törvényes
képviselő.
Harmadik
személy
részére
történő A
szünidei
gyermekétkeztetéshez
adattovábbítás:
kapcsolódó technikai feladatok esetében a
Városi Intézményi Gazdasági Iroda (VIGI),
valamint a Család- és Gyermekjóléti Központ
[jogalap: a gyermekvédelem helyi ellátási
rendszeréről szóló önkormányzati rendelet
16. § (2) bekezdése];
A
gyermekétkeztetési
térítési
díj
befizetésének elmulasztása esetén a VIGI
részére.
[jogalap:
Ráckeve
Város
Önkormányzat
Képviselő-testületének a
gyermekétkeztetési
térítési
díjak
megállapításáról szóló, 19/2018. (XI.5.)
önkormányzati rendeletének 3. § (4)
bekezdése];
- Az Egészségügyi és Szociális Bizottság
részére, ha a kötelezett a gyermekétkeztetési
térítési díj összegét vitatja. [jogalap: a
gyermekvédelem helyi ellátási rendszeréről
szóló önkormányzati rendelet 28. §].
Adattörlésre előirányzott határidő:
A gyermekétkeztetésre való jogosultság
megszűnéséig.
Automatizált döntéshozatal megvalósul-e:
Közös adatkezelés valósul meg az Önkormányzattal a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a) pontja
szerinti ingyenes bölcsődei gyermekétkeztetés igénybevétele kapcsán.

Bölcsődei felvételi kérelemmel kapcsolatos adatkezelés
Adatkezelés célja:
A bölcsődei felvételi eljárás lefolytatása.
Adatkezelés jogalapja:
Az érintett hozzájárulása az adatkezeléshez,
melyet a kérem benyújtásával ad meg, és
amelyet bármikor, indoklás és hátrányos
jogkövetkezmények nélkül visszavonhat.
Érintettek kategóriája:
A felvételi eljárással érintett gyermek, annak
szülei, illetve testvére(i).
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Személyes adatok kategóriája:

A gyermek neve, születési helye és ideje,
állampolgársága, anyja neve, TAJ száma,
lakcíme, tartózkodási helye; a szülők neve,
születési neve, születési helye és ideje,
állampolgársága, TAJ száma, anyja neve,
lakcíme, tartózkodási helye, telefonszáma, email címe, várható munkahely neve és címe; a
testvér(ek) neve és születési éve.
Személyes adatok forrása:
Az érintett maga, illetve a szülő, törvényes
képviselő.
Kötelező-e a személyes adatok megadása:
Nem, de a felvételi eljárás ezek hiányában nem
folytatható le.
Harmadik
személy
részére
történő adattovábbítás:
Adattörlésre előirányzott határidő:
Az adatokat tartalmazó dokumentumokat a
Bölcsőde a közfeladatot ellátó szervek
iratkezelésére
vonatkozó
jogszabályi
követelményeknek megfelelően iktatja, és az
iktatott iratok között az irat irattári tervben
meghatározottak szerinti selejtezéséig, illetve
levéltárba adásáig kezeli.
Automatizált döntéshozatal megvalósul-e:
-

A Bölcsőde által vezetett nyilvántartással kapcsolatos adatkezelés
Adatkezelés célja:
Bölcsődei szolgáltatás nyújtása.
Adatkezelés jogalapja:
Jogi kötelezettség teljesítése [a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 139. § (1)
bekezdése alapján.]
Érintettek kategóriája:
A bölcsődei ellátásban részesülő gyermek.
Személyes adatok kategóriája:
A Gyvt. 139. § (1c) bekezdésében
meghatározott adatok.
Személyes adatok forrása:
Az érintett maga, illetve a szülő, törvényes
képviselő.
Harmadik
személy
részére
történő A Gyvt. 139. § (5) bekezdése alapján a Kincstár
adattovábbítás:
meghatározott adatok továbbítását kérheti az
általa vezetett nyilvántartáshoz.
A KSH részére a Gyvt. 134. § (4a) bekezdése
alapján statisztikai célra.
Adattörlésre előirányzott határidő:
Az adatokat tartalmazó dokumentumokat a
Bölcsőde a közfeladatot ellátó szervek
iratkezelésére
vonatkozó
jogszabályi
követelményeknek megfelelően iktatja, és az
iktatott iratok között az irat irattári tervben
meghatározottak szerinti selejtezéséig, illetve
levéltárba adásáig kezeli.
Automatizált döntéshozatal megvalósul-e:
A Gyvt. 139. (2) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.;
telefonszám: 06-1-327-3600) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások
és gyermekvédelmi szakellátások finanszírozásának ellenőrzése céljából nyilvántartást vezet
(ún. Igénybevevői Nyilvántartás – KENYSZI), amelyhez a Gyvt. fenti bekezdésében
meghatározott személyes adatokat a Bölcsőde továbbítja részére.
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Szerződő partnerek, kapcsolattartók, képviselők adatainak kezelése
Adatkezelés célja:
Szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése.
Adatkezelés jogalapja:
Természetes személy szerződő partner
esetében szerződés teljesítése.
Jogi személy szerződő partner képviseletében
eljáró természetes személy esetében jogos
érdek.
A
Bölcsődével
kötött
szerződésben
kapcsolattartóként megjelölt természetes
személyek esetében jogos érdek.
Jogos érdek megnevezése:
Kapcsolattartás, valamint a szerződésből
eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása.
Érintettek kategóriája:
A
Bölcsődével
vevőként,
szállítóként
szerződött természetes személyek, illetve
képviselők, valamint a kapcsolattartók.
Személyes adatok kategóriája:
Név, születési név, születési idő, anyja neve,
lakcím, adóazonosító jel, adószám, vállalkozói
igazolvány száma, személyi igazolvány száma,
lakcím, telephely, telefonszám, e-mail cím,
bankszámlaszám.
Személyes adatok forrása:
Az érintett maga.
Harmadik
személy
részére
történő Postázás céljából a Magyar Posta, illetve a
adattovábbítás:
megbízott futárszolgálat.
Adattörlésre előirányzott határidő:
A szerződés megszűnését, valamint a
kapcsolattartói minőség fennállását követő
ötödik év december 31. napja.
Természetes személy szerződő fél esetében a
szerződés megszűnését követő nyolcadik év
december 31. napja.
Automatizált döntéshozatal megvalósul-e:
-

Kapcsolattartás során megvalósuló adatkezelés
Adatkezelés célja:
Az érintett számára megfelelő információ,
illetve válasz nyújtása és kapcsolattartás.
Adatkezelés jogalapja:
Az érintett önkéntes hozzájárulása, melyet
bármikor, indoklás nélkül visszavonhat, és
amelyet az üzenet elküldésével ad meg a
Bölcsőde részére.
Érintettek kategóriája:
Minden természetes személy, aki kapcsolatba
lép a Bölcsődével és információt kér az adatai
megadása mellett.
Személyes adatok kategóriája:
Név, e-mail cím, kérdés tartalma.
Személyes adatok forrása:
Az érintett maga.
Harmadik
személy
részére
történő adattovábbítás:
Adattörlésre előirányzott határidő:
Az adott ügy elintézéséig, illetve, ha az
információ kéréshez, vagy információ adáshoz

5

joghatás fűződik, az adatokat a mindenkori
elévülési időben kezelik.
-

Automatizált döntéshozatal megvalósul-e:

Hozzájáruló nyilatkozattal kapcsolatos adatkezelés
A hozzájáruló nyilatkozat kezelése az
adatkezelés jogalapjának bizonyíthatósága,
valamint
a
hozzájárulás
teljesítése
szempontjából szükséges (elszámoltathatóság
elve); valamint a kapcsolattartás.
Adatkezelés jogalapja:
Az érintett önkéntes hozzájárulása, melyet
bármikor indoklás nélkül visszavonhat.
Érintettek kategóriája:
Minden természetes személy, aki adatainak
valamilyen célból történő kezeléséhez
hozzájáruló nyilatkozatot ad a Bölcsődének.
Személyes adatok kategóriája:
Név, születési hely és idő, a hozzájárulási
nyilatkozatban megjelölt adat.
Személyes adatok forrása:
Az érintett maga.
Harmadik
személy
részére
történő adattovábbítás:
Adattörlésre előirányzott határidő:
Azon jogviszonyból eredő jogok és
kötelezettségek
érvényesíthetőségének
elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán a
bölcsőde a személyes adatokat kezeli.
Amennyiben ilyen jogviszony nem jött létre,
akkor az érintett kérésére törlésig.
Automatizált döntéshozatal megvalósul-e:
A Bölcsőde
- az érintettektől papír alapú nyilatkozatot kér az adataik megismeréséhez, kezeléséhez,
adott esetben továbbításához.
- a hozzájáruló nyilatkozatokat papír alapon letárolja és zártan kezeli a későbbi
visszakereshetőség és bizonyíthatóság okán.
Adatkezelés célja:

Egészségügyi adatokkal, dokumentációkkal kapcsolatos adatkezelés
Adatkezelés célja:
Szolgáltatás, illetve ellátás igénybevétele.
Adatkezelés jogalapja:
Az
érintett
(törvényes
képviselője)
önkéntesen adja át az egészségügyi adatokat.
Érintettek kategóriája:
Minden természetes személy, aki a bölcsőde
részére
az
egészségügyi
adatait,
dokumentációját átadja.
Személyes adatok kategóriája:
Név, lakcím, gyermek neve, születési helye és
ideje, telefonszám vagy e-mail cím,
egészségügyi adat, dokumentáció.
Személyes adatok forrása:
Az érintett maga.
Harmadik
személy
részére
történő Csak és kizárólag az érintett írásbeli kérésére,
adattovábbítás:
valamint jogi kötelezettség teljesítése miatt
kerülhet sor adatközlésre.
Adattörlésre előirányzott határidő:
A hozzájárulás visszavonásáig.
Automatizált döntéshozatal megvalósul-e:
-
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Az érintett (gyermek) korábbi és jelenlegi egészségügyi adatait, dokumentációt feltárhatja a
Bölcsőde számára, annak érdekében, hogy tájékoztassa, illetve a későbbi szolgáltatás (ellátás)
pontosításának céljával.
Az egészségügyi adatok, dokumentációk felvétele a szolgáltatás nyújtásának (pl. étkeztetés)
része. A kezelést végző orvos dönti el, hogy a szakmai szabályoknak megfelelően mely
egészségügyi adat felvétele, illetve tárolása szükséges.

A bölcsődei rendezvényeken fénykép-, illetve videófelvétel felhasználásával kapcsolatos
adatkezelés
Adatkezelés célja:
A
bölcsődei
nevelés
eseményeinek
bemutatása, az egyének és csoportok
fontosabb életeseményeinek megörökítése,
továbbá a Bölcsőde elektronikus, nyomtatott
és egyéb úton történő promóciója.
Adatkezelés jogalapja:
Az érintett gyermek szülőjének, illetve
törvényes képviselőjének hozzájárulása a
felvétel felhasználásához.
Érintettek kategóriája:
A bölcsődei ellátásban részesülő gyermek.
Személyes adatok kategóriája:
Az érintettről készült fénykép, valamint
videofelvétel.
Személyes adatok forrása:
Az érintett maga.
Harmadik
személy
részére
történő Csak és kizárólag az érintett gyermek
adattovábbítás:
szülőjének, vagy törvényes képviselőjének
írásbeli
kérésére
kerülhet
sor
adattovábbításra.
Adattörlésre előirányzott határidő:
A hozzájárulás visszavonásáig.
Automatizált döntéshozatal megvalósul-e:
-

IV.

Tájékoztatás az alkalmazott adatbiztonsági intézkedésekről

Az Bölcsőde biztosítja, hogy azon helyiségeibe, ahol az adatkezelés történik, hozzáférési
jogosultsággal nem rendelkező személyek ne juthassanak be.
A Bölcsőde az érintettek személyes adatait papír alapon és/vagy digitális formában a székhelyén,
vagy adatfeldolgozóinál tárolja és különböző biztonsági megoldásokkal (pl. helyiségek zárása,
informatikai eszközök jelszóval és egyéb eszközökkel, szoftverekkel történő védelme, illetve
egyéb biztonsági protokollok) védi az illetéktelen hozzáféréstől.
V.

Az adatok megismerésére jogosult személyek

A Bölcsőde csak azon dolgozója és csak olyan terjedelemben jogosult az adatkezelési tevékenység
végzésére, akinek a közvetlen feladatához, munkaköréhez ez a tevékenység elengedhetetlenül,
vagy jelentős mértékben szükséges. Különösen fontos kiemelni közülük a gyermek, mint érintett
nevelését, felügyeletét végző gondozót, valamint a Bölcsőde intézményvezetőjét,
élelmezésvezetőjét, továbbá a belső szabályzatok alapján a konkrét adatok kezelésére
felhatalmazott dolgozót.
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VI.

Tájékoztatás az érintetti jogokról

1. Az érintettet az alábbi jogok illetik meg:
1.1. Tájékoztatáshoz való jog
Az általános adatvédelmi rendelet 12-14. cikkei alapján, mint érintettnek, jogom van hozzá, hogy
az adatkezelő az általa kezelt személyes adataimról részemre tömör, átlátható, érthető és könnyen
hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva tájékoztatást nyújtson akkor
is, ha tőlem szerezték meg az információkat, és akkor is, ha azok más harmadik személytől
származnak.
1.2. Hozzáféréshez való jog:
Az általános adatvédelmi rendelet 15. cikke alapján, mint érintettnek, jogom van hozzá, hogy az
adatkezelőtől visszajelzést kapjak arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adataimat (azaz
folyamatban van-e ezekre vonatkozóan adatkezelés), és jogom van arra, hogy erről tájékoztatást
kapjak.
1.3. Helyesbítéshez való jog:
Az általános adatvédelmi rendelet 16. cikke alapján, mint érintettnek jogom van hozzá, hogy a
kérésemre az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rám vonatkozó pontatlan
személyes adataimat. Amennyiben az adatkezelés célja indokolja, például kiegészítő nyilatkozat
útján kérhetem a hiányos személyes adataim kiegészítését.
1.4. Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog):
Az általános adatvédelmi rendelet 17. cikke alapján, mint érintettnek, jogom van hozzá, hogy a
kérésemre az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rám vonatkozó személyes
adataimat.
A törléshez való jogom azonban nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve
közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett
feladat végrehajtása céljából;
c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai
célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné, vagy komolyan
veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
1.5. Adatkezelés korlátozásához való jog:
Az általános adatvédelmi rendelet 18. cikke alapján, mint érintettnek, jogom van hozzá, hogy
kérésemre az adatkezelő korlátozza az adatkezelést a személyes adataimra vonatkozóan, ha az
alábbi feltételek valamelyike teljesül:
a. vitatom a kezelt személyes adataim pontosságát;
b. jogellenes az adatkezelés, de ellenzem a törlést, és inkább a felhasználás korlátozását
kérem;
c. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de
igénylem azokat, mondjuk, jogi igényeim előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez;
d. tiltakoztam az adatkezelés ellen (ami az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1)
bekezdés e) vagy f) pontján alapul).
1.6. Adathordozhatósághoz való jog:
Az általános adatvédelmi rendelet 20. cikke alapján, mint érintettnek, jogom van hozzá, hogy a
rám vonatkozó, általam egy adatkezelő részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat
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tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapjam, továbbá jogosult
vagyok arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsam anélkül, hogy ezt
akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátottam, ha:
- az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul, illetve ha
- az adatkezelés automatizált módon történik.
1.7. Tiltakozáshoz való jog:
Az általános adatvédelmi rendelet 21. cikke alapján, mint érintettnek, jogom van hozzá, hogy a
saját helyzetemmel kapcsolatos okból bármikor tiltakozzak személyes adataim kezelése ellen,
amennyiben az adatkezelés, amely ellen tiltakozom, közérdekű, illetve ha az adatkezelőre
ruházott közhatami jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához, vagy
az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez van rá szükség (ilyen pl.
a profilalkotás). Tiltakozhatom akkor is, ha a személyes adataim kezelése közvetlen üzletszerzés
érdekében történik.
1.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben:
Az általános adatvédelmi rendelet 22. cikke alapján, mint érintett, arra is jogosult vagyok, hogy ne
terjedjen ki rám az olyan, kizárólag az automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya, amely
rám nézve joghatással járna, vagy hasonlóképpen jelentősen érintene.
1.9. Tájékoztatás az adatvédelmi incidensről:
Az általános adatvédelmi rendelet 34. cikke alapján, mint érintettnek, jogom van hozzá, hogy ha
egy bekövetkezett adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár, az adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül, világosan és közérthetően tájékoztasson engem az incidensről.
VII.

Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmét a Bölcsőde
adatvédelmi tisztviselőjéhez juttathatja el írásban, a jelen tájékoztatóban szereplő
elérhetőségeken. Amennyiben az érintett nem fogadja el a Bölcsőde intézkedését, illetve válaszát,
jogorvoslattal élhet, és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu) vagy jogsértés
esetén a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat.
VIII.

Tájékoztató módosítása

A Bölcsőde fenntartja a jogot, hogy a tájékoztatót egyoldalúan módosítsa, mely módosításról az
érintettet a rendelkezésére álló lehetőségei szerint tájékoztatja, a módosított tájékoztatót pedig
az érintett számára megismerhetővé és hozzáférhetővé teszi.
Ezen jogfenntartás célja, hogy a Bölcsőde egyrészt naprakészen tarthassa a tájékoztatót, a
jogszabályi változásoknak megfelelő módosítások segítségével, másrészt az esetleges
hiányosságokat pótolhassa, a hibákat javíthassa, harmadrészt pedig a kialakított gyakorlatot a
megszerzett tapasztalatok alapján, a jogszabályi keretek között rugalmasan felülvizsgálhassa,
fejleszthesse.
Ráckeve, 2019.

Bertalan Annamária
intézményvezető
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Melléklet az adatkezelési tájékoztatóhoz
Adatfeldolgozók
Adatfeldolgozó megnevezése, címe,
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége
elérhetősége
Sinte Tamás egyéni vállalkozó (2340 Rendszergazdai feladatok ellátása.
Kiskunlacháza, Gyümölcsös út 30.)
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