Adatkezelési Tájékoztató
munkavállalók személyes adatainak kezeléséről
A Csillagkert Balatonarácsi Református Óvoda (székhely: 8230. Balatonfüred, Iskolalépcső
u 4. továbbiakban: Óvoda) az alábbiakban tájékoztatja a személyes adatai kezeléséről:
1. Személyes adatok kezelése a jogszabályi rendelkezéseknek történő megfelelés
érdekében
Az Óvoda az Ön bejelentése, foglalkoztatása érdekében kezeli a bejelentéshez,
foglalkoztatással kapcsolatos bevallás elkészítéséhez, benyújtásához szükséges, jogszabályban
rögzített személyes adatait. Az adatkezelés jogalapja a jogi kötelezettségének teljesítése. Az
Óvoda az Ön személyes adatait a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Balatonarácsi Református
Egyházközség részére átadja. Az adatkezelés időtartama az Ön várható nyugdíjazásának
időpontjáig tart.
2. Kapcsolattartással kapcsolatos adatkezelés
Óvoda a kapcsolattartási adatait (telefonszámát, email címét, stb) az Önnel való kapcsolattartás
céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja az Óvoda jogos érdeke. Az Óvoda rendkívüli,
halasztást nem tűrő esetben fel tudja venni a kapcsolatot Önnel munkaidején kívüli időpontban
is. Az Óvoda a kapcsolattartási adatait nem adja át más személy részére.
Óvoda a kapcsolattartási adatait a munkaviszonyának megszűnését követő elszámolást követő
5 munkanapig kezeli.
3. Munkavállalók jelenlétével kapcsolatos adatkezelés
Óvoda a munkavállalóknak elektronikus információs rendszerben szereplő és a
bérszámfejtéshez nyomtatott jelenlétiívben személyes adatait a munkavállalók jelenlétére és a
bérjegyzék előállítására vonatkozó adatok rögzítése céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja a
jogi kötelezettség teljesítése. Az Óvoda a munkavállalóknak a jelenléti íven szereplő személyes
adatainak kezelése. Óvoda a jelenléttel kapcsolatos személyes adatait az Ön munkaviszonyának
megszűnését követő 5 évig kezeli.
4. Munkavállalók távollétével kapcsolatos személyes adatok
Óvoda a munkavállalók személyes adatait a fizetett és fizetés nélküli szabadságolására
vonatkozó adatok rögzítése céljából kezeli.
Az adatkezelés jogalapja az Óvoda jogi kötelezettségének teljesítése.
Óvoda a munkavállalóknak a távolléttel kapcsolatos dokumentumokban szereplő személyes
adatait kezeli. Óvoda a távolléttel kapcsolatos személyes adatait az Ön munkaviszonyának
megszűnését követő 5 évig kezeli.

1

5. Tűz-, munka- és balesetvédelmi oktatással kapcsolatos adatkezelés
Óvoda a személyes adatait a tűz-, munka- és balesetvédelmi oktatás megtartásának és azon való
részvétel igazolása céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja az Óvoda jogi kötelezettségének
teljesítése. Óvoda a személyes adatait a munka – és tűzvédelmi szakértőnek biztosítja.
Óvoda a személyes adatokat az oktatás megtartásától számított 5 év elteltéig kezeli.
6. Bankszámlaadatok
Óvoda a munkavállalók / megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak bankszámlaadatait a
munkabér teljesítése céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése. Óvoda a
munkavállalók / megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak személyes adatait harmadik
személy részére nem adja át. Óvoda a bankszámlaadatait a munkaviszonyának / megbízási
jogviszonyának megszűnését követő elszámolást követő 5 napig kezeli.
7. Béren kívüli juttatások juttatásával kapcsolatban kezelt személyes adatok
Óvoda a béren kívüli juttatások juttatása céljából kezeli az Ön személyes adatait. Az adatkezelés
jogalapja a szerződés teljesítése. Óvoda a személyes adatait a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
részére átadja. Óvoda a személyes adatait az Ön munkaviszonya megszűnésétől számított 8
évig kezeli a számviteli ellenőrizhetősége miatt.
8. A munkavállalók / megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak részére átadott
eszközök nyilvántartásában kezelt adatok
Óvoda munkavállalók / megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak részére átadott eszközök
nyilvántartásában szereplő munkavállalói személyes adatokat nyilvántartja annak érdekében,
hogy visszakereshető legyen, hogy mely eszközét mely munkavállalója megbízási
jogviszonyban foglalkoztatott személy részére adta át.
Az adatkezelés jogalapja az Óvoda jogos érdeke. Óvoda jogos érdeke, hogy vissza tudja
keresni, hogy mely informatikai eszközt melyik munkavállalója / megbízási jogviszonyban
foglalkoztatott személy részére adott át.
Óvoda az átadott eszközök nyilvántartásában szereplő személyes adatait nem adja át harmadik
személyek részére. Óvoda az átadott eszközök nyilvántartásában szereplő személyes adatait a
munkavállaló / megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak Óvodával fennálló jogviszonyának
megszűnését követő 8 évig kezeli.
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9. Foglalkoztatás egészségügyi-alkalmassági vizsgálatokhoz kapcsolódó személyes
adatok kezelése
Óvoda a foglalkoztatás egészségügyi-alkalmassági vizsgálatokhoz fűződő személyes adatait a
foglalkoztatott alkalmasságának felmérése céljából kezeli.
Az adatkezelés jogalapja az Óvoda jogi kötelezettségének teljesítése.
Óvoda az Ön foglalkoztatás egészségügyi-alkalmassági vizsgálatokhoz fűződő személyes
adatait a foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatónk számára adja át az orvosi vizsgálatok
elvégzése céljából. Óvoda a foglalkoztatás egészségügyi alkalmassági vizsgálatokhoz
kapcsolódó személyes adatait az Ön munkaviszonya megszűnésétől számított 3 évig (azaz a
munkajogi igényeknek a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 286. § (1)
bekezdése szerinti elévülésig) kezeli.
10. Munkahelyi balesetekkel kapcsolatban kezelt adatok
Óvodai az Ön munkahelyi balesetekkel, foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatban kezelt
személyes adatait a munkavállalókat ért üzemi (munka- és úti-) baleset dokumentálása céljából
kezeli. Az adatkezelés jogalapja az Óvoda jogi kötelezettségének teljesítése.
Óvoda a munkahelyi balesetekkel kapcsolatban kezelt személyes adatait az illetékes
kormányhivatal (mint munkavédelmi hatóság) részére adja át.
Óvoda a munkahelyi balesetekkel, foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatban kezelt
személyes adatait az Ön várható nyugdíjazásának időpontjáig kezeli.
A személyes adatai kezelésével kapcsolatban az Óvodánál az alábbi érintett jogokat
gyakorolhatja.
1. Hozzáféréshez való jog- GDPR 15 cikk
Óvoda a fennálló munkaviszonyára tekintettel kezeli a személyes adatait. Tájékoztatást kérhet
az Óvodától a személyes adatai kezelése tekintetében. Óvoda – kérése esetén – a következő
információt bocsátja az Ön rendelkezésére a személyes adatai kezelése tekintetében:
az adatkezelés céljai;
az érintett személyes adatok kategóriái;
a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei;
a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának
szempontjai;
az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való
joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga;
a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül
Öntől gyűjtötték; illetve
az automatizált döntéshozatal ténye, amennyiben automatizált döntéshozatal körében kerül sor
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a személyes adatai kezelésére (legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető
információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen
várható következményekkel jár).
Óvoda a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja, amennyiben erre
irányuló kérést nyújt be.
Helyesbítéshez való jog – GDPR 16 cikk
Ön jogosult az Óvodától kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan
személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.
Törléshez való jog – GDPR 17 cikk
Kérése esetén az Óvoda indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, kivéve,
ha az adatkezelés:
•
•

•
•

•

•
•
•

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
a személyes adatok kezelését előíró, az alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve
közérdekből vagy az Óvodára ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében
végzett feladat végrehajtása céljából,
a népegészségügy területét érintő közérdek alapján,
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), illetőleg
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. Egyéb
esetekben az Óvoda indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha
Óvodának nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy
kezelte,
Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget
élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
Óvoda a személyes adatait jogellenesen kezelte,
Óvoda jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni. Ha az Óvoda
nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle
elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy Ön
kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok
másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Adatkezelés korlátozásához való jog – GDPR 18 cikk
Óvoda korlátozza az adatkezelést, amennyiben:
•
•
•

•

Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,
az adatkezelés jogellenes és Ön a személyes adatok törlését ellenzi,
Óvodának a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok
korlátozását igényli, vagy
Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.
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Az adatkezelés korlátozása esetén az Óvoda a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön
hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy
más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam
fontos közérdekéből kezelheti.
Óvoda az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.
Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen – GDPR 21 cikk
Tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból, ha a
személyes adatok kezelése az Óvoda vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges.
Adathordozhatósághoz való jog – GDPR 18 cikk
Kérheti, hogy az Óvoda a szerződés teljesítésén alapuló, illetve hozzájáruláson alapuló
adatkezelési tevékenységek tekintetében az automatizált módon (nem papíralapon) kezelt
személyes adatait az Ön vagy Ön által megjelölt más Adatkezelő részére átadja.
Jogorvoslati lehetőségek
Személyes adatai kezelése során történő jogsértés esetén felveheti a kapcsolatot az Óvodával
csillagkertovoda.aracs@gmail.com e-mail címen vagy a 3620/268-2714 telefonszámon;
panaszt nyújthat be a hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
levelezési cím: 1055. Budapest, Falk Miksa u. 9-11., 1363. Pf: 9., e-mail cím:
ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400); vagy bírósághoz fordulhat.
Balatonfüred, 2021. február 15.

_______________________
Intézményvezető
Csillagkert Balatonarácsi Református Óvoda
Adatkezelési Tájékoztatót átvettem:
Balatonfüred, 2021. február

_______________________
Munkavállaló

5

Érdekmérlegelési teszt
a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdek fennállásának
megállapítására a Csillagkert Balatonarácsi Református Óvoda (továbbiakban: Óvoda)
által a munkaviszony létesítésekor kért hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal összefüggésben

1. Adott célhoz feltétlenül kell-e személyes adatokat kezelni?
A hatósági erkölcsi bizonyítvány bekérésének célja az arról való meggyőződés, hogy az
óvodához belépő foglalkoztatott büntetlen előéletű és nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya
alatt sem. Ezen célból feltétlenül szükséges személyes adatokat kezelni, mivel a
Belügyminisztérium által kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvány a foglalkoztatott
vonatkozásában több személyes adatot is tartalmaz.
2. Munkáltatói jogos érdek pontos meghatározása, p1. személy-és vagyonvédelem,
adatbiztonság biztosítása, munkáltatói szabályok betartása, hatékonyabb
szolgáltatások.
Az Óvoda a fenntartó, közigazgatási, állami intézmények, önkormányzatok részére
biztosítandó köznevelési feladatok, továbbá a pénzügyi és vagyongazdálkodási szolgáltatások
érdekében működtetett köznevelési elektronikus információs rendszereket, használatban lévő
műszaki-informatikai eszközök által képviselt jelentős vagyoni érdek olyan fokú védelemben
részesítendők, amely megköveteli, hogy az Óvoda minden új foglalkoztatottja tekintetében
meggyőződön az erkölcsi feddhetetlenségről.
3. Mi az adatkezelés célja, milyen személyes adatok, meddig tartó adatkezelését igényli?
A hatósági erkölcsi bizonyítvány bekérésének célja az arról való meggyőződés, hogy az
óvodához belépő foglalkoztatott büntetlen előéletű és nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya
alatt sem. Az adatkezelés körébe azon személyes adatok tartoznak, amelyek a hatósági erkölcsi
bizonyítványon szerepelnek. Az erkölcsi bizonyítványban szereplő személyes adatokat az
eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványnak a gazdasági vezetőig történő bemutatásáig kezeljük.
A hatósági erkölcsi bizonyítvány Óvoda általi ellenőrzését követően a foglalkoztatottnak
visszaadjuk. A bemutatott erkölcsi bizonyítvány számát és keltét, valamint a büntetlen előélettel
és a foglalkoztatástól való eltiltással kapcsolatos megállapítását az általános munkajogi
elévülési ideig kezeljük. A munkaviszony fennállásáig kezeljük az Óvoda által felvett
bizonyítvány adatait.

6

4. Annak meghatározása, hogy a foglalkoztatottnak mik lehetnek az érdekeik az adott
adatkezelés vonatkozásában.
A foglalkoztatott személyhez fűződő jogait érinti, korlátozza a hatósági erkölcsi bizonyítvány
bekérése, bemutatása, mivel az — részben a magánélet ellenőrzésére irányul.
5. Annak meghatározása, hogy miért korlátozza arányosan a munkáltatói jogos érdek a
foglalkoztatotti jogokat, várakozásokat.
Óvoda, mint egyházi irányítás alatt álló köznevelési intézmény fő feladataként a köznevelési
szakmai és gyermeknevelési feladatokat végez. Ezen szolgáltatások zavartalan biztosítása
köznevelési szempontból olyan jelentős humánerőforrásbiztosítási érdeknek minősül, amely
érdeket figyelembe véve a foglalkoztatottak személyiségi jogának a hatósági erkölcsi
bizonyítvány bekérése útján történő korlátozása arányosnak tekinthető.
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