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Hétszínvirág Összevont Óvoda 
(1154 Budapest, Aulich Lajos utca 46-62.)

Adatkezelési Tájékoztató

Üzenő Füzetben
történő kapcsolattartás vonatkozásban felmerülő adatkezelésekhez

1. Bevezetés

A  Hétszínvirág Összevont Óvoda (a továbbiakban: „Óvoda”; „Intézmény”) az
Intézmény és a gyermek törvényes képviselőivel  történő napi kapcsolattartás,
információcsere megkönnyítése érdekében Üzenő Füzetet hozott létre. 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 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 (a továbbiakban: „GDPR” vagy „Rendelet”) hatálya
alá  tartozó,  valamint  „Az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az
információszabadságról szóló” a 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Info
Tv.”). 

Tekintettel  arra,  hogy  az  utóbbi  időben  történt  társadalmi  változások  és
kihívások új feladatok elé állították az Intézményt, így fokozott jelentőséggel bír
a  Facebook  Csoportban  történő  kommunikáció  jelentősége.  Azonban  az
Intézmény  felmérte,  hogy  Facebook  és  Messenger  csoportokban  történő
információk közlésén túl szükséges egy másik kommunikációs csatornán történő
információ csere a gyermekek szülőivel, törvényes képviselőivel.

Fentiekre  tekintettel  ezen  adatkezelése  vonatkozásában  az  Intézmény  alábbi
tartalmú tájékoztatót kívánja kiadni és közzétenni. 

Miért kell kiadni az Óvodának ezt a Tájékoztatót?

A GDPR 5. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a személyes adatok kezelését
jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell
végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”). A GDPR 12. cikk
(1)  bekezdése  alapján az  adatkezelőnek megfelelő  intézkedéseket  kell  hoznia
annak  érdekében,  hogy  az  érintett  részére  a  személyes  adatok  kezelésére
vonatkozó, a 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és
34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen
hozzáférhető  formában,  világosan  és  közérthetően  megfogalmazva  nyújtsa.
Bővebb  információt  az  Adatkezelő  mindenkor  hatályos  Adatkezelési
Szabályzatában találhat, amely elérhető az adatkezelő székhelyén. 

2. Fontosabb fogalmak és azok rövid magyarázata

Mikor kell alkalmazni a GDPR Rendeletet?
A GDPR 2. cikk (1) bekezdése alapján akkor kell  alkalmazni,  ha a személyes
adatok részben vagy egészben automatizált módon történő kezelésére, valamint
azoknak a személyes adatoknak a nem automatizált módon történő kezelésére,
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amelyek valamely nyilvántartási  rendszer részét képezik,  vagy amelyeket egy
nyilvántartási rendszer részévé kívánnak tenni.

A GDPR 2.  cikk (1)  bekezdése  szerint  a GDPR-t  kell  alkalmazni  a személyes
adatok részben vagy egészben automatizált módon történő kezelésére, valamint
azoknak  az  adatoknak  a  nem  automatizált  kezelésére,  amelyek  valamely
nyilvántartási  rendszer  részét  képezik,  vagy  amelyeket  egy  nyilvántartási
rendszer részévé kívánnak tenni. A GDPR (15) preambulum-bekezdése szerint a
természetes személyek védelme a személyes adatok automatizált eszközök útján
végzett  kezelése mellett  a manuális kezelésére is vonatkozik, ha a személyes
adatokat nyilvántartási rendszerben tárolják vagy kívánják tárolni. Olyan iratok,
illetve  iratok  csoportjai,  és  azok  borítóoldalai,  amelyek  nem rendszerezettek
meghatározott szempontok szerint, nem tartoznak a rendelet hatálya alá. 

A GDPR a manuálisan végzett adatkezelések tekintetében tartalmaz megszorító
rendelkezést.  A  kézi,  azaz  nem  automatizált  (más  kifejezéssel:  papír  alapú)
adatkezelések  esetében  GDPR  hatálya  csak  azokra  az  adatokra  terjed  ki,
amelyek  valamely  nyilvántartási  rendszer  részei,  vagy  amelyek  kezelése
nyilvántartási céllal történik. Azt, hogy mi minősül nyilvántartási rendszernek, a
GDPR 4. cikk 6. pontja határozza meg, amely szerint nyilvántartási rendszer a
személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális
vagy  földrajzi  szempontok  szerint  –  tagolt  állománya,  amely  meghatározott
ismérvek  alapján  hozzáférhető.  A  nyilvántartás  fogalma  tehát  tágan
értelmezhető,  annak minősülhet bármilyen jegyzék,  lista,  amelyben az adatok
bármilyen szempont szerint kereshetők, illetve csoportosításra kerülnek.

E  rendelkezésekből  az  alábbiak  következnek,  az  Üzenő  Füzetben  történő
adatkezelés  során  az  Intézmény  betartja  a  fentiekben  foglalt  előírásokat.
Tekintettel  arra,  hogy  az  Üzenő  Füzetben  a  szülők/törvényes  képviselők  a
gyermekkel kapcsolatos osztanak meg információt, így adatvédelmi okokból az
Intézmény  a  füzetek  azonosítása  céljából  kizárólag  a  gyermek  OM azonosító
számát helyezi el a füzeten, így azok esetleges elvesztése esetén nem kerülhet
sor a gyermek azonosítására jogosulatlan személy részéről. 

1.  Az  Üzenő Füzet  vonatkozásában elsődleges  szabály,  hogy az  abban
foglaltak nem oszthatók meg olyan személlyel, aki annak megismerésére
nem jogosult. 
2. Kérjük a szülőket, hogy más harmadik személlyel kapcsolatban (ide
értve  az  óvoda pedagógus,  egyéb  óvodai  dolgozók,  hozzátartozók)
vonatkozásában ne rögzítsenek semmilyen olyan adatot, amely személyes
adat,  továbbá  olyan  adatot,  amely  a  személyes  adat  különleges
kategóriájának minősülhet. (lsd. alapvető fogalmak). 
3.  Kérjük a szülőket,  hogy a gyermek vonatkozásában is olyan adatot
rögzítsenek,  amelyek  nem  képezik  a  személyes  adatok  különleges
kategóriáit. 
4.  Kérjük  továbbá,  hogy  az  Üzenő  Füzetet  minden  esetben  nyomon
követhető  módon  kezeljék,  mert  annak  elvesztése  tekintetében  az
Intézmény  nem  vállal  felelősséget.  Amennyiben  olyan  Üzenő  Füzetet
talál,  amely nem az Ön gyermekének az OM azonosítóját  tartalmazza,
akkor  a  füzet  tartalmának  megismerése  nélkül  szíveskedjen  az
Intézmény vezetőjének az Üzenő Füzetet átadni. 

Ezen adatkezelés célja kizárólag az,  hogy az Intézmény és a gyermek szülei,
törvényes képviselői ne kizárólag elektronikus formában tudjanak kapcsolatot
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tartani,  egymással  lényeges  információkat  megosztani.  (adatkezelés
célja)

Az  Óvoda  felhívja  a  Tagok  (szülők)  figyelmét,  hogy  amennyiben
magatartásukkal megsértik más személy személyiségi jogait, valamint a
személyes adatokhoz fűződő alkotmányos jogot sértően járnak el, akkor
annak  következményeit  köteles  maguk  viselni,  és  ezen  cselekmény
vonatkozásban helytállni. 

Az adatkezelés során az Óvoda betartja a GDPR és a magyar jogszabályok
rendelkezéseit, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról
és  az  információszabadságról  szóló  2011.  évi  CXII.  törvény
(továbbiakban:  Info  törvény),  amely  jogforrások  rendelkezései  az
irányadóak.  Amennyiben kérdése  vagy  észrevétele  van,  kérem szépen,
hogy  keresse  nyugodtan  az  Óvoda  adatvédelmi  tisztviselőjét  a  jelen
tájékoztatóban megjelölt elérhetőségen. 

Lényeges fogalmak és egyszerűsített magyarázatok:

„személyes  adat”:  azonosított  vagy  azonosítható  természetes  személyre
(„érintett”)  vonatkozó  bármely  információ;  azonosítható  az  a  természetes
személy,  aki  közvetlen  vagy  közvetett  módon,  különösen  valamely  azonosító,
például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes
személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;  Info Tv
szerint személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ; 

- jelen  esetben  többek  között  személyes  adat  lehet:  a  csoportban,
óvodában található gyerekek és szüleik, az óvoda pedagógusok egyéb
kisegítő személyzet, vonatkozásában keletkező adat, ha valamely adat
alapján ő azonosított vagy azonosítható 

- személyes adat egyébként többek között az érintett képmása.

„különleges adat”: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden
adat,  azaz a faji  vagy  etnikai  származásra,  politikai  véleményre,  vallási  vagy
világnézeti  meggyőződésre  vagy  szakszervezeti  tagságra  utaló  személyes
adatok,  valamint  a  genetikai  adatok,  a  természetes  személyek  egyedi
azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes
személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes
adatok; 

„biometrikus  adat”:  egy  természetes  személy  fizikai,  fiziológiai  vagy
viselkedési  jellemzőire  vonatkozó  olyan,  sajátos  technikai  eljárásokkal  nyert
személyes  adat,  amely  lehetővé  teszi  vagy  megerősíti  a  természetes  személy
egyedi azonosítását, mint például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy  bármely  egyéb  szerv,  amely  a  személyes  adatok  kezelésének  céljait  és
eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait
és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az
adatkezelő  kijelölésére  vonatkozó  különös  szempontokat  az  uniós  vagy  a
tagállami jog is meghatározhatja;

- jelen esetben adatkezelő az óvoda, valamint a Facebook közösségi oldal 
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„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy
nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége,
így  a  gyűjtés,  rögzítés,  rendszerezés,  tagolás,  tárolás,  átalakítás  vagy
megváltoztatás,  lekérdezés,  betekintés,  felhasználás,  közlés  továbbítás,
terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás
vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

- minden  olyan  művelet  adatkezelés  lesz,  amely  a  fenti  felsorolásban
szerepel,  azonban  ez  csak  példálózó  adatkezelés  ezen  kívül  bármely
művelet vagy műveletek összessége is annak minősülhet

„adatfeldolgozó”:  az  a  természetes  vagy  jogi  személy,  közhatalmi  szerv,
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes
adatokat kezel;

- önálló döntést nem hozhat a személyes adatok kezelése során, kizárólag
az adatkezelő utasításait hajtja végre

„adatfeldolgozás”:  az  adatkezelési  műveletekhez  kapcsolódó  technikai
feladatok  elvégzése,  függetlenül  a  műveletek  végrehajtásához  alkalmazott
módszertől  és  eszköztől,  valamint  az  alkalmazás  helyétől,  feltéve,  hogy  a
technikai feladatot az adatokon végzik;

- az adatkezelő által adott utasítások végrehajtásához szükséges műveletek
és feladatok elvégzése

Amennyiben a fentieken túl további lényeges fogalmakban, kérdésekben további
információra  lenne  szükséges,  kérem  szépen,  hogy  keresse  fel  az  alábbi
elérhetőséget:
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens_hu

„köznevelési  intézmény”:  a  nemzeti  köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC.
törvény  2.  §  (1)-(2)  bekezdés  szerint  az  Alaptörvényben  foglalt  ingyenes  és
kötelező  alapfokú,  ingyenes  és  mindenki  számára  hozzáférhető  középfokú
nevelés-oktatáshoz való jog biztosítása a magyar állam közszolgálati feladata. Az
állami, települési önkormányzati fenntartású intézményekben, továbbá az állami
feladatellátásban részt vevő más fenntartású intézményben az óvodai nevelés, az
óvodai  nevelést  kiegészítő  pedagógiai  szakszolgálatok  igénybevétele,  a
törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő gyermekek, tanulók számára
térítésmentes. Ilyen intézményt alapíthat az az állam, valamint a törvény keretei
között  más  személy  vagy  szervezet,  de  Óvodát  települési  önkormányzat  is
alapíthat  és  fenntarthat.  A  hivatkozott  törvény  7.  §  (1)  bekezdése  szerint  az
óvoda köznevelési intézmény.

„köznevelési  alapfeladat”:  a  köznevelési  intézmény  alapító  okiratában,
szakmai alapdokumentumában meghatározott olyan köznevelési feladat. 

„óvodai nevelés, óvodai csoport”:  az a legalább egy nevelési  évre, tanévre
alkotott  oktatásszervezési  egység,  amely  meghatározott  közös  pedagógiai
feladatok végrehajtására alakul az óvodába, azonos feladat ellátási helyre járó
gyermekekből. 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens_hu
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„székhely”: az alapító okiratban, szakmai alapdokumentumban meghatározott,
a köznevelési intézmény alapfeladatának ellátását szolgáló feladat ellátási hely,
ahol  képviseleti  jogának  gyakorlására  jogosult  vezetőjének  munkahelye
található. 

„tagintézmény”: az az intézményegység, ahol a székhelytől való távolság vagy a
feladatok  jellege  miatt  az  irányítási,  képviseleti  feladatok  a  székhelyről  nem,
vagy csak részben láthatók el,

1. Az adatkezelő megnevezése

Adatkezelő: Hétszínvirág Összevont Óvoda
Székhely: 1154, Budapest, Aulich Lajos utca 46-62.
Postacím: 1154, Budapest, Aulich Lajos utca 46-62.
E-mail: szekhelyovi@hetszinviragovi.hu
Telefon: 061/4150010

A személyes adatkezelések tényleges címei: 

Aulich Tagóvoda 
Cím: 1154 Budapest, Aulich u. 46-62.
Postacím: 1154 Budapest, Aulich u. 46-62.
E-mail: aulichovi@hetszinviragovi.hu
Telefon: 061/4172361
Fax: 061/4172361

Mézes Tagóvoda 
Cím: 1155 Budapest, Wesselényi utca 29.
Postacím: 1155 Budapest, Wesselényi utca 29.
E-mail: mezesovi@hetszinviragovi.hu
Telefon: 061/4167272
Fax: 061/4167272

Manóvár Tagóvoda 
Cím: 1158 Budapest, József Attila utca 59-61.
Postacím: 1158 Budapest, József Attila utca 59-61.
E-mail: manovarovi@hetszinviragovi.hu
Telefon: 061/4173989
Fax: 061/4173989

Bújócska Tagóvoda 
Cím: 1158 Budapest, Őrjárat u. 9.
Postacím: 1158 Budapest, Őrjárat u. 9.
E-mail: bujocskaovi@hetszinviragovi.hu
Telefon: 061/2001101
Fax: 061/2001101

Tóth István Tagóvoda 
Cím: 1155 Budapest, Tóth István utca 98.
Postacím: 1155 Budapest, Tóth István utca 98.
E-mail: tothovi@hetszinviragovi.hu
Telefon: 061/4181527
Fax: 061/4181527
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Patyolat Tagóvoda 
Cím: 1155 Budapest, Patyolat utca 5-7.
Postacím: 1155 Budapest, Patyolat utca 5-7.
E-mail: patyolatovi@hetszinviragovi.hu
Telefon: 061/2710682
Fax: 061/2710682

Molnár Viktor Tagóvoda 
Cím: 1155 Budapest, Molnár Viktor utca 94-96.
Postacím: 1155 Budapest, Molnár Viktor utca 94-96.
E-mail: molnarovi@hetszinviragovi.hu
Telefon: 061/4174644
Fax: 061/4174644

képviselő: Kissné Zachar Piroska Óvodavezető

2. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

A Hatóság adatvédelmi tisztviselője: dr. Dvorán Gabriella
Közvetlen elérhetőségei: 
e-mail címe: dvoran@t-online.hu
telefonszáma: +36 (30) 4302417 

3. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

személyes adat az adatkezelés célja
OM azonosító szülők és az Intézmény kölcsönös

tájékoztatása, a felek közötti
kommunikáció a gyermek óvodai

ellátásával kapcsolatosan
füzetben megosztott információk szülők és az Intézmény kölcsönös

tájékoztatása, a felek közötti
kommunikáció a gyermek óvodai

ellátásával kapcsolatosan

4. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az Adatkezelő részéről a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontján
alapul,  vagyis  az  adatkezelés  közérdekű  vagy  az  adatkezelőre  ruházott
közhatalmi  jogosítvány  gyakorlásának  keretében  végzett  feladat
végrehajtásához szükséges.

A GDPR rendeletben foglalt, adatkezelésre vonatkozó szabályok alkalmazásának
kiigazítása érdekében, a tagállamok a megfelelés céljából fenntarthatnak vagy
bevezethetnek  konkrétabb  rendelkezéseket,  amelyekben  pontosabban
meghatározzák  az  adatkezelésre  vonatkozó  konkrét  követelményeket,  és
amelyekben további intézkedéseket tesznek az adatkezelés jogszerűségének és
tisztességességének  biztosítására.  Az  uniós  vagy  tagállami  jognak  közérdekű
célt kell szolgálnia, és arányosnak kell lennie az elérni kívánt jogszerű céllal.

5. A személyes adatok forrása
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Az  Intézmény  részére  maga  az  érintett  szolgáltatta  az  OM  azonosítót  a
beiratkozás során, amelyet egyébként  az Intézmény jogszabályi  felhatalmazás
alapján  kezel.  A  gyermek  vonatkozásában  a  szülő,  törvényes  képviselő  által
közölt személyes adatokat az Intézmény szintén közvetlenül az Érintettől szerzi
meg. Így az adatkezelő a GDPR 13. cikke szerinti tájékoztatást köteles megadni
az  érintettek  részére,  amennyiben  a  személyes  adatokat  közvetlenül  az
érintettektől  gyűjti.  Az  általános  adatvédelmi  rendelet  13.  cikke  alapján  az
adatkezelő  a  személyes  adatok  megszerzésének  időpontjában  az  érintett
rendelkezésére bocsátja a jelen Tájékoztatóban szereplő információkat. 

6. A személyes adatok címzettjei

Az Intézmény és a gyermek szülei, törvényes képviselői annak érdekében, hogy
az információ könnyebben elérhetővé váljon a felek részére. 

7. Az adatkezelés időtartama

Az adatfelvételtől  számított annyi ideig tároljuk, ameddig a gyermek az adott
csoportba jár, amennyiben a gyermek csoportot vált, vagy onnan bármely módon
kikerül,  a  végleges  döntéssel  egyidejűleg  legkésőbb  a  tényleges  kilépést,
átlépést követően az Üzenő Füzetek megsemmisítésre kerülnek. 

8. A személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet
részére

történő adattovábbítás történik

Igen
Nem X

9. A személyes adatokat adatkezelése során történik-e automatikus
döntéshozatal?

Automatizmus rövid, érthető leírása
Igen
Nem X

10.     A személyes adatokat   adatkezelése során történik-e közös  
adatkezelés?

Igen
Nem X

11.     A személyes adatokat   adatkezelése során történik-e profil alkotás?  

Igen
Nem X

12. Az érintettek jogai és érvényesítésük

A GDPR alapján az érintett jogosult arra, hogy:

a) tájékoztatást kapjon személyes adatainak kezeléséről (tájékoztatáshoz való
jog);
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b)  hozzáférést  kapjon  személyes  adataihoz  és  az  adatkezeléssel  kapcsolatos
törvényben meghatározott információkhoz (hozzáférési jog);
c)  az  adatkezelő  helyesbítse  a  rá  vonatkozó  pontatlan  személyes  adatokat
(helyesbítéshez való jog);
d)  az adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes  adatokat (elfeledtetéshez
való jog);
e)  a  tárolás  kivételével  megtiltsa  a  személyes  adatainak  kezelését
(korlátozáshoz való jog);
f)  a  rá  vonatkozó  személyes  adatokat  tagolt,  széles  körben  használt,  géppel
olvasható formátumban megkapja (adathordozhatósághoz való jog);
g.)  a  hozzájárulás  bármely  időpontban  történő  visszavonásához  való  jog,
amely  nem  érinti  a  visszavonás  előtt  a  hozzájárulás  alapján  végrehajtott
adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett természetes személyek a személyes adataik kezelésével kapcsolatos
tiltakozásaikat,  kérelmeiket  írásban  jelenthetik  be  az  óvoda  adatvédelmi
tisztviselőjének  elérhetőségein  az  adatvédelmi  tisztviselőnek  címezve.
Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy a személyes adataival kapcsolatos
adatvédelmi  panaszát,  kérelmét  az  adatkezelőnél  nem  sikerült  megnyugtató
módon rendeznie, vagy a személyes adatai kezelésével kapcsolatosan jogsérelem
következett  be,  vagy  annak  közvetlen  veszélye  fennáll,  úgy  a  Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postai levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: www.naih.hu
Az érintett a személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén 
jogosult bírósághoz fordulni.

13. Egyéb információk

Az Adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további
adatkezelést nem kíván végezni. 

14. Adatkezelés időtartama, módja

Időtartam: adott nevelési évamíg a gyermek az intézmény adott csoportjába jár 
+ megőrzési időtartam: a  zon törvényes adatkezelési cél megszűnéséig, amihez 
a hozzájárulást megszerezték, de legfeljebb 5 évig 

Adatkezelés módja: papíralapú, 

Az  iratkezelés  rendje:  „A  nevelési-oktatási  intézmény  a  köziratokról,  a
közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló”
1995.  évi  LXVI.  törvény  rendelkezései,  valamint  „A
közfeladatot  ellátó  szervek  iratkezelésének  általános
követelményeiről” szóló  335/2005.  (XII.  29.)  Korm.  rendelet
előírásainak  figyelembevételével  „A  nevelési-oktatási
intézmények  működéséről  és  a  köznevelési  intézmények

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
https://groupama.karrierportal.hu/www.naih.hu
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névhasználatáról” szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a
továbbiakba: „EMMI R.”), ide értve a „Nemzeti köznevelésről”
szóló  2011.  évi  CXC.  törvény  (a  továbbiakban:  „Nkt.”)
rendelkezései alapján.

Budapest, 2021. április 919. 

RÖVIDÍTETT VÁZLATOS TÁJÉKOZTATÓ

1. Adatkezelő személye: 5. oldal 1. pont
2. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: 6. oldal 2. pont
3. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

személyes adat az adatkezelés célja
OM azonosító szülők és az Intézmény kölcsönös

tájékoztatása, a felek közötti
kommunikáció a gyermek óvodai

ellátásával kapcsolatosan
füzetben megosztott információk szülők és az Intézmény kölcsönös

tájékoztatása, a felek közötti
kommunikáció a gyermek óvodai

ellátásával kapcsolatosan

4.  Az  adatkezelés  jogalapja a GDPR  6.  cikk (1)  bekezdés  e) pontja;  az
adatkezelés  közérdekű  vagy  az  adatkezelőre  ruházott  közhatalmi  jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
5. A személyes adatok forrása: Közvetlenül az érintettektől gyűjti. 
6. A személyes adatok címzettjei: a gyermek szülei/törvényes képviselői 
Intézmény szervezetén belül az adott óvodai csoport pedagógusai
7. Az adatkezelés időtartama: csoportban történő részvétel
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8. A személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet
részére történő adattovábbítás történik: Nem
9. A személyes adatokat adatkezelése során történik-e automatikus 
döntéshozatal?: Nem
10. A személyes adatokat adatkezelése során történik-e közös 
adatkezelés?: Nem
11. A személyes adatokat adatkezelése során történik-e profil alkotás?: 
Nem
12. Adatkezelési Szabályzat elérhetősége:
www.hetszinviragovi.hu ,  valamint  a  tagóvodákban  kifüggesztésre  kerül  a
helyben szokásos módon. 

Hétszínvirág Összevont Óvoda 
(1154 Budapest, Aulich Lajos utca 46-62.)

Hétszínvirág Összevont Óvoda

GDPR-2021/__. /2. számú
Belső Adatvédelmi Vezetői Utasítás

__/______H/51/2021

Tekintettel arra, hogy a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
Hétszínvirág Összevont Óvoda

Intézménye  elkötelezett  a  személyes  adatok  kezelését  illetően,  valamint
fontosnak  tartja  a  személyes  adatok  kezelése  vonatkozásában hatályban lévő
szabályok  és  Szabályzatok  betartását  és  betartatását  az  intézmény,  mint
Adatkezelő vezetője az alábbi vezetői utasítást adja ki az Tagóvodav Vezetők,
óvoda pedagógusok, egyéb munkatársak részére. 

Tárgy: 
Üzenő Füzetben

http://www.hetszinviragovi.hu/
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történő kapcsolattartás vonatkozásban felmerülő adatkezelésekhez,
Területi hatály: Hétszínvirág Összevont Óvoda és minden Tagó Óvoda 
Időbeli hatály: 2021. március 9.április 19. napjától
A  Hétszínvirág  Összevont  Óvoda,  intézményének  vezetőjeként  az  alábbiakat
rendelem el:

Abban az esetben, ha az Intézményben, az óvoda pedagógusok Üzenő Füzetet
hoznak létre,  minden munkatárs köteles a Tájékoztatóban és az Adatvédelmi
Szabályzatban foglaltakat maradéktalanul tiszteletben tartani. Ezen adatkezelés
jogalapja  a  GDPR  6.  cikk  e.)  pontjában  foglalt  jogalap,  amely  szerint  az
adatkezelés  közérdekű  vagy  az  adatkezelőre  ruházott  közhatalmi  jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Szeretném felhívni  a szíves figyelmüket,  hogy az adatkezelés lényeges
eleme  a  szülők,  törvényes  képviselők  részére  adott  megfelelő
tájékoztatás,  amelyet  az  Intézmény  egy  bővebb  és  egy  rövidített
Tájékoztató  kiadásával  teljesít.  Ezek  megtalálhatók  az  Intézmény
honlapján,  valamint  ezeket  az  Intézmény  minden  esetben  a  helyben
szokásos  módon  közzétesz  az  Intézmény  faliújságán,  valamint  az
Intézmény székhelyén elérhetővé is tesz. Egyebekben minden esetben az
Intézmény mindenkor hatályos Adatkezelési Szabályzata az irányadó.
Az  Üzenő  Füzetek  vonatkozásban  azok  egymástól  történő  azonosítása
érdekében  kizárólag  a  gyermek  OM  azonosítója  kerül  a  füzeten
feltűntetésre.  Amennyiben  lehetséges, akkor  igyekezzenek  az  Üzenő
Füzetben a kommunikáció  során kerülni  a  személyes adatok közlését,
valamint a személyes adatok különleges kategóriájába tartozó személyes
adatok közlésétől tartózkodni. 

1.  Az  Üzenő Füzet  vonatkozásában elsődleges  szabály,  hogy az  abban
foglaltak nem oszthatók meg olyan személlyel, aki annak megismerésére
nem jogosult. 
2. Kérjük meg a szülőket, hogy más harmadik személlyel kapcsolatban
(ide értve az óvoda pedagógus, egyéb óvodai dolgozók,  hozzátartozók)
vonatkozásában ne rögzítsenek semmilyen olyan adatot, amely személyes
adat,  továbbá  olyan  adatot,  amely  a  személyes  adat  különleges
kategóriájának minősülhet. (lsd. alapvető fogalmak). 
3.  Kérjük  meg  a  szülőket,  hogy  a  gyermek  vonatkozásában  is  olyan
adatot rögzítsenek, amelyek nem képezik a személyes adatok különleges
kategóriáit. 
4.  Kérjük  továbbá,  hogy  az  Üzenő  Füzetet  minden  esetben  nyomon
követhető  módon  kezeljék.  ,  Amennyiben  olyan  Üzenő  Füzetet  talál,
amely  nem  az  Ön  csoportjába  tartozó  gyermeké,  akkor  a  füzet
tartalmának megismerése nélkül szíveskedjen az Intézmény vezetőjének
az Üzenő Füzetet átadni. 

Jelen  utasításban  foglaltak  betartásával  jutnak  gyakorlati  érvényesülésre  az
intézményben előírt adatvédelmi szabályok. 

Hétszínvirág Összevont Óvoda 
1154 Budapest, Aulich Lajos utca 46-62.

képviselő: Kissné Zachar Piroska 
Óvodavezető


