Adatkezelési tájékoztató
A kezelt adatok köre:
A gyermek személyes adatai (név, születési hely, idő, állandó lakcím, tartózkodási hely, TAJ szám, anyja
neve) a szülők, törvényes képviselő személyes adatai (név, születési hely, idő, lakcím, tartózkodási hely,
anyja neve), egyedülállóság, telefonszám, munkahely neve, címe, munkaviszony kezdete.
Egészségügyi adatok: egészségügyi kiskönyvben szereplő adatok, oltások, tartós betegség (ingyenes
étkezéshez testvéré is), állandó betegségek.
Hatósági iratok: határozat gyermekelhelyezésről, védelembe vételről, rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményről, nevelésbe vételről.
Az adatokhoz kizárólag az adatkezelői jogosultsággal rendelkező személyek férnek hozzá.
Adatkezelő neve: Mikepércsi Bölcsőde 4271. Mikepércs, Tisza István utca 12.
Intézményvezető: Dudás Gyöngyike
E-mail cím: bolcsode@mikepercs.hu
Mobiltelefon elérhetőség: 06/703766083
Adatvédelmi tisztviselő neve: Vida Gáborné
Elérhetősége: 06/705087815
Az adatkezelés célja: A gyermek bölcsődei ellátásával kapcsolatos feladatok, kedvezményekre való
jogosultság megállapítása, kötelező KSH statisztikai adatszolgáltatáshoz (teljes körű ellátás, gondozás,
nevelés, étkeztetés).
Az adatkezelés jogalapja: Bölcsődei ellátás igénybevétele a Gyvt. 135§ és 139§ alapján.
415/2015 (XII.23.) Korm. Rendelet 1-2§
Az adatkezelés időtartama: A megadott személyes adatok kezelése a Szolgáltatást nyújtására irányuló
kérelem beadásától a szolgáltatás megszűnéséig tart.
Ezen rendelkezés nem érinti a jogszabályokban (335/2005. Korm. rendelet) meghatározott megőrzési
kötelezettségek teljesítését.
Adatkezelés körülményei:
Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt adatok biztonságáról, mindent
megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok jogosulatlan hozzáférését, felhasználását, és
megváltoztatását.
Személyes adatok továbbítása és feldolgozása:
A személyes adatok címzettje: a bölcsőde intézményvezetője.
A szolgáltatás igénybevétele alatt az adatkezelő a bölcsődei szolgáltatást igénybevevő gyermekről és
törvényes képviselőiről nyilvántartást vezet. A nyilvántartott adatokat harmadik fél részére semmilyen
módon nem adja át.
A gyermek személyes adatait, TAJ számát, a bölcsődei ellátás kezdetét és végét, a fogyatékosság
tényét, hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetét, napi jelenlétét az országos TEVADMIN/KENYSZI
rendszerben rögzíti.
A fentieken túl a bölcsődei szolgáltatást igénybevevőre vonatkozó személyes adatok továbbítására
kizárólag törvényben meghatározott esetben, illetve a szolgáltatást igénybe vevő törvényes
képviselőjének kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor (pl. fényképfelvétel nyilvános megosztása
a bölcsőde honlapján, facebook oldalán).
Érintetti jogok és jogérvényesülési lehetőségek:
Az érintett élhet hozzáférési jogával.
A szolgáltatást igénybe vevő kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az igénybevevő általa kezelt
adatairól, azok forrásairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból

kapják vagy kapták meg az adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül
írásban adja meg a kért tájékoztatást.
Amennyiben úgy látja, hogy az adatai kezelésére rendelkezések sérültek, kérjük jelezze azt az
intézményvezető részére személyesen vagy a bölcsődei e-mail címen (bolcsode@mikepercs.hu).
Az igénybe vevő bármikor jogosult a rögzített személyes adatait módosítani, az érintett bármikor
kérheti adatai helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint az érintett élhet az
adatszolgáltatáshoz való jogával.
A szolgáltatást igénybe vevő az illetékes a Debreceni Törvényszék előtt érvényesítheti jogait, továbbá
az Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22/C, www.naih.hu) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült
panasza esetén.

Jelen adatkezelési tájékoztatót a Mikepércsi Bölcsőde vezetője adtam ki.
Kelt: Mikepércs, 2020.április 20.
Dudás Gyöngyike s.k.
Intézményvezető

Szülői Nyilatkozat

Alulírott………………………………………………………………………………………..(szülő/törvényes képviselő)
aláírásommal a bölcsődei ellátáshoz szükséges adatok nyilvántartását tudomásul veszem.

az

Kelt: Mikepércs, 2020. ……………………………………….

………………………………………………..
Szülő/Törvényes képviselő

