Adatkezelési Tájékoztató
Az Intézményfenntartóval való adategyeztetéssel kapcsolatos
személyes adatokra vonatkozóan
A Csillagkert Balatonarácsi Református Óvoda (székhely: 8230. Balatonfüred, Iskolalépcső
u 4. továbbiakban: Óvoda) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint
kezeli az Ön személyes adatait a fenntartóval (8230. Balatonarácsi Református Egyházközség)
lefolytatott adategyeztetéssel kapcsolatban.
1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő
A személyes adatai adatkezelője a Csillagkert Balatonarácsi Református Óvoda
(székhely: 8230. Balatonfüred, Iskolalépcső u. 4.).
Az Óvodánál az Ön személyes adatához a gazdaságivezető/óvodatitkár az óvodapedagógus
munkakört betöltő személyek, az adatvédelmi tisztviselő és az intézményvezetőség
jogosult hozzáférni. Az Óvoda adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki.
2. Az adatkezelés célja és jogalapja
Az Óvoda a személyes adatait a fenntartóval való kapcsolattartás céljából kezeli. Az
adatkezelés jogalapja az Óvoda jogos érdeke (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1)
bekezdés f) pontja).
Az Óvoda jogos érdeke, hogy az intézményfenntartó képviselői részére a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatókat, felhívásokat postai és/vagy
elektronikus levélben megküldje és a levél címzéséhez szükséges személyes adatokat
naprakészen nyilvántartsa; az egyházi ügyek intézése során kapcsolatot tartson; az
intézményfenntartó elérhetőségéről a szülőket tájékoztassa; a rövid határidejű ügyintézés
esetén a kapcsolatot mobiltelefonon, faxon vagy e-mailen keresztül fel tudja venni; az
intézményfenntartó részére közvetlen tájékoztatást tudjon nyújtani, valamint a gazdasági
felelőssel fel tudja venni a kapcsolatot; az intézmény működtetésével járó napi, operatív
feladatok ellátása érdekében kapcsolatot tartson a kijelölt kapcsolattartóval, valamint az
adategyeztetési nyomtatvány kitöltőjével az adatok pontosítása érdekében fel tudja venni a
kapcsolatot. Az óvodai eseményekről készült fénykép, videó és hangfelvételeket az
Intézményfenntartó honlapjára továbbítsa (www.aricsiref.hu/csillagkertovoda).
3. Érintett személyes adatok kategóriái
lelkész neve, telefonszáma, e-mail címe, kapcsolattartó neve, beosztása, telefonszáma, email címe, gazdasági felelős neve, telefonszáma, e-mail címe, óvodai fénykép, videó,
esetleg hangfelvételek.
4. Személyes adatok címzettjei
Az Óvoda a személyes adatokat további személy részére nem adja át vagy teszi
hozzáférhetővé.
5. Az adatkezelés időtartama
Az Óvoda a személyes adatokat éves felülvizsgálatban foglalt információ alapján a
módosított információ beérkezését követő hónap utolsó napjáig kezeli.
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A személyes adatai kezelésével kapcsolatban az Óvodánál az alábbi érintett jogokat
gyakorolhatja.
1. Hozzáféréshez való jog – GDPR 15 cikk
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
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, a 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
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•
•
•
•

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.

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 20 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.
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