
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Adatkezelési  tájékoztató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 Adatkezelési tájékoztató 

 

Az Ibrány Városi Óvoda (cím: 4484 Ibrány, Szabolcs út 6.; a továbbiakban: Intézmény) az alábbi Adatkezelési 

tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli az Intézményben nevelt gyermekei személyes adatait: 

1. Csoportfotó készítésével kapcsolatos adatkezelés. 

 

1.1. Az Intézmény a gyermekek személyes adatait (képmását) csoportfotók készítése céljából kezeli. 

1.2. Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás. 

1.3. Az Intézmény a gyermekek csoportfotók készítése kapcsán kezelt személyes adatait az Intézmény 

honlapján – www.ibranyovoda.hu –, az Intézmény csoportjainak – Csiga, Katica, Napsugár, Csibe, 

Csillag - Facebook profilján, az önkormányzat honlapján – www.ibrany.hu –, valamint az 

önkormányzat újságjában – Ibrányi Hírlap - nyilvánosságra hozza. 

1.4. Az adatkezelés időtartama: helytörténeti célból nem kerül törlésre. 

 

                        Alulírott a jelen bekezdés szerinti személyes adatok kezeléséhez 

                                                    hozzájárulok/nem járulok hozzá 

 

 

2. Versenyekre (rajz, mesemondó, versmondó, sport stb.) jelentkezők nyilvántartásba vételével 

kapcsolatos adatkezelés. 

 

2.1. Az Intézmény gyermekei jelentkezési adatait a jelentkezők nyilvántartásba vétele és részvétel 

biztosítása céljából kezeli. 

2.2. Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás. 

2.3. Az Intézmény a gyermekek személyes adatait a versenyek lebonyolításában részt vevő intézmények 

részére átadja. 

2.4. Az adatkezelés időtartama a gyermek intézményi jogviszonyának fennállása. 

 

                        Alulírott a jelen bekezdés szerinti személyes adatok kezeléséhez 

                                                    hozzájárulok/nem járulok hozzá 

 

 

3. Versenyek, fordulónkénti és végeredményének nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos 

adatkezelés. 

 

3.1. Az Intézmény gyermekei személyes adatait a fordulónkénti és végeredmények nyilvánosságra 

hozatala érdekében eredményhirdetés céljából kezeli. 

3.2. Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás. 

3.3. Az Intézmény a gyermekek versenyek fordulónkénti és végeredményének nyilvánosságra 

hozatalával kapcsolatos személyes adatait az Intézmény honlapján – www.ibranyovoda.hu –, az 

Intézmény csoportjainak – Csiga, Katica, Napsugár, Csibe, Csillag - Facebook profilján, az 

önkormányzat honlapján – www.ibrany.hu –, valamint az önkormányzat újságjában – Ibrányi Hírlap 

- nyilvánosságra hozza. 

3.4. Az adatkezelés időtartama: helytörténeti célból nem kerül törlésre. 

 

                      Alulírott a jelen bekezdés szerinti személyes adatok kezeléséhez 

                                                    hozzájárulok/nem járulok hozzá 
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4. A versenyek különdíjasai és díjazottjai személyes adatainak kezelése. 

 

4.1. Az Intézmény gyermekei személyes adatait a különdíjasok és díjazottak kihirdetése céljából kezeli. 

4.2. Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás 

4.3. Az Intézmény a versenyek különdíjasai és díjazottjai személyes adatait az Intézmény honlapján – 

www.ibranyovoda.hu –, az Intézmény csoportjainak – Csiga, Katica, Napsugár, Csibe, Csillag - 

Facebook profilján, az önkormányzat honlapján – www.ibrany.hu –, valamint az önkormányzat 

újságjában – Ibrányi Hírlap - nyilvánosságra hozza. 

4.4. Az adatkezelés időtartama: helytörténeti célból nem kerül törlésre. 

 

                      Alulírott a jelen bekezdés szerinti személyes adatok kezeléséhez 

                                                    hozzájárulok/nem járulok hozzá 

 

 

5. Intézményi rendezvényeken készült fényképek és videofelvételek készítésével kapcsolatos 

adatkezelés. 

 

5.1. Az Intézmény óvodás gyermekei személyes adatait (képmását, videofelvételét, hangfelvételét) 

intézményi rendezvények dokumentálása céljából kezeli. 

5.2. Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás. 

5.3. Az Intézmény óvodás gyermekei intézményi rendezvényeken készült fényképei, video- és 

hangfelvételei készítésével kapcsolatos személyes adatait az Intézmény honlapján – 

www.ibranyovoda.hu –, az Intézmény csoportjainak – Csiga, Katica, Napsugár, Csibe, Csillag - 

Facebook profilján, az önkormányzat honlapján – www.ibrany.hu –, valamint az önkormányzat 

újságjában – Ibrányi Hírlap - nyilvánosságra hozza. 

5.4. Az adatkezelés időtartama: helytörténeti célból nem kerül törlésre. 

 

                    Alulírott a jelen bekezdés szerinti személyes adatok kezeléséhez 

                                                    hozzájárulok/nem járulok hozzá 

 

 

 

6. Kirándulásokon, intézmény által szervezett külső programokon készült fényképek, hang és 

videofelvételek készítésével kapcsolatos adatkezelés. 

 

6.1. Az Intézmény óvodás gyermekei személyes adatait (képmását, videofelvételét, hangfelvételét) 

kirándulások, intézmény által szervezett külső programok dokumentálásának céljából kezeli. 

6.2. Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás. 

6.3. Az Intézmény óvodás gyermekei kirándulások, intézmény által szervezett külső programok 

dokumentálása kapcsán kezelt személyes adatait az Intézmény honlapján – www.ibranyovoda.hu –, 

az Intézmény csoportjainak – Csiga, Katica, Napsugár, Csibe, Csillag - Facebook profilján, az 

önkormányzat honlapján – www.ibrany.hu –, valamint az önkormányzat újságjában – Ibrányi Hírlap 

-nyilvánosságra hozza. 

6.4. Az adatkezelés időtartama: helytörténeti célból nem kerül törlésre. 

 

                Alulírott a jelen bekezdés szerinti személyes adatok kezeléséhez 

                                                    hozzájárulok/nem járulok hozzá 
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7. Az intézményi étkeztetés biztosításával kapcsolatos személyes adatok és különleges adatok. 

 

7.1. Az Intézmény óvodás gyermekeinek személyes adatait a gyermekek étkezésének megrendelése, 

valamint kedvezményes étkezésre való jogosultság esetén a kedvezményes étkezés biztosításának 

feltételei fennállásának ellenőrzése céljából kezeli, a gyermekek különleges adatait pedig az étkezés 

megrendelése során az ételérzékenység jelzése és speciális étkezési igényeknek megfelelő étkezés 

biztosítása céljából kezeli. 

7.2. Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás. 

7.3. Az Intézmény a fenti személyes és különleges adatokat az étkezést biztosító részére továbbítja. 

7.4. Az adatkezelés időtartama a gyermek intézményi jogviszonyának fennállása. 

 

                   Alulírott a jelen bekezdés szerinti személyes adatok kezeléséhez 

                                                    hozzájárulok/nem járulok hozzá 

 

 

 

8. Tehetség kibontakoztató és tehetségfejlesztő foglalkozásokra való jelentkezéssel kapcsolatos 

személyes adatok. 

 

8.1. Az Intézmény óvodás gyermekei személyes adatait a fent említett foglalkozásokra való 

jelentkezések kezelése és a részvételé biztosítása céljából kezeli. 

8.2. Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás. 

8.3. Az Intézmény óvodás gyermekei jelentkezéssel kapcsolatos személyes adatait a tehetség 

kibontakoztató és tehetségfejlesztő programok végrehajtásáért felelős személy részére adja át. 

8.4. Az adatkezelés időtartama a gyermek intézményi jogviszonyának fennállása. 

 

                   Alulírott a jelen bekezdés szerinti személyes adatok kezeléséhez 

                                                    hozzájárulok/nem járulok hozzá 

 

 

9. Hazajutásról való nyilatkozatban szereplő személyes adatok. 

 

9.1. Az Intézmény óvodás gyermekei személyes adatait a gyermekek elengedésével kapcsolatos 

feltételek rögzítése és a gyermek biztonságos elengedése feltételeinek biztosítása céljából kezeli. 

9.2. A gyermeket az intézményből a következő személyek kísérhetik haza: 

          

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

9.3. Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás. 

9.4. Az Intézmény a nyilatkozattal kapcsolatos személyes adatait harmadik személy részére nem adja át. 

9.5. Az adatkezelés időtartama a gyermek intézményi jogviszonyának fennállása. 

 

                    Alulírott a jelen bekezdés szerinti személyes adatok kezeléséhez 

                                                    hozzájárulok/nem járulok hozzá 

 

 

 



10. Kirándulással, utazásokkal, külső programokkal kapcsolatos személyes adatok. 

 

10.1. Az Intézmény óvodás gyermekei személyes adatait az utazás megszervezése és lebonyolítása, 

 valamint az étkezés biztosítása céljából kezeli, továbbá a gyermekek különleges adatait az 

 étkezés megrendelése során az ételérzékenység jelzése és speciális étkezési igényeknek 

 megfelelő étkezések biztosítása céljából kezeli. 

10.2. Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás. 

10.3. Az Intézmény a fenti különleges adatokat az étkezést biztosító és az utaztató vállalkozás 

 részére továbbítja. 

10.4. Az adatkezelés időtartama a gyermek intézményi jogviszonyának fennállása. 

 

                    Alulírott a jelen bekezdés szerinti személyes adatok kezeléséhez 

                                                    hozzájárulok/nem járulok hozzá 

 

 

11. Orvosi vizsgálatokkal, egészségügyi szűrésekkel, mérésekkel kapcsolatos nyilatkozatokban 

szereplő személyes adatok. 

 

11.1.  Az Intézmény óvodás gyermekei és a szülők személyes adatait a gyermekek orvosi 

 vizsgálatával, egészségügyi szűrésekkel, mérésekkel kapcsolatos nyilatkozatok őrzése, a 

 vizsgálatok lebonyolítása, a gyermekek vizsgálatra való eljutása céljából kezeli. 

11.2. Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás. 

11.3. Az Intézmény a gyermekek személyes adatait a Pedagógiai Szakszolgálat, a Szakértői 

 Bizottság, az oktatási intézmény, az intézmény gyermekorvosa, fogorvosa és a Védőnői 

 Szolgálat részére eseti jelleggel továbbítja. 

11.4. Az adatkezelés időtartama a gyermek intézményi jogviszonyának fennállása. 

 

                   Alulírott a jelen bekezdés szerinti személyes adatok kezeléséhez 

                                                    hozzájárulok/nem járulok hozzá 

 

 

12. A csoportok levelező listáján és elérhetőségei listáján szereplő személyes adatok. 

 

12.1.  Az Intézmény óvodás gyermekei és a szülők személyes adatait a szülő értesítése kör e-mailok 

 küldése és kapcsolatfelvétel, tájékoztatás, valamint kapcsolattartás céljából kezeli. 

12.2. Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás. 

12.3. Az Intézmény a személyes adatokat harmadik személy részére nem adja át. 

12.4. Az adatkezelés időtartama a gyermek intézményi jogviszonyának fennállása. 

 

                   Alulírott a jelen bekezdés szerinti személyes adatok kezeléséhez 

                                                    hozzájárulok/nem járulok hozzá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13.  A szülői munkaközösségben tevékenykedő szülő személyes adatai. 

 

13.1. Az Intézmény a szülői munkaközösségben tevékenykedő szülők személyes adatait a szülőkkel 

 való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljából kezeli. 

13.2. Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás. 

13.3. Az Intézmény a személyes adatokat harmadik személy részére nem adja át. 

13.4. Az adatkezelés időtartama a szülő SZMK-ban folytatott tevékenységének fennállása. 

 

 

                   Alulírott a jelen bekezdés szerinti személyes adatok kezeléséhez 

                                                    hozzájárulok/nem járulok hozzá 

 

 

14. Az Intézmény óvodás gyermekei által készített gyermekmunkákkal (rajz, kézműves alkotás, stb.) 

kapcsolatos adatkezelés. 

 

14.1. Az Intézmény óvodás gyermekei által készített gyermekmunkákon (rajz, kézműves alkotás, 

 stb.) megjelenő személyes adatokat - a gyermekmunkáknak az Intézmény helyiségeiben 

 történő kiállítása céljából - kezeli. 

14.2. Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás. 

14.3. Az Intézmény a gyermekek személyes adatait a gyermekmunkáknak az Intézmény 

 helyiségeiben történő kiállításával hozza nyilvánosságra. 

14.4. Az adatkezelés időtartama: 1 év. 

 

                        Alulírott a jelen bekezdés szerinti személyes adatok kezeléséhez 

                                                    hozzájárulok/nem járulok hozzá 

 

 

15. Tabló és tablókép készítésével kapcsolatos adatkezelés. 

 

15.1. Az Intézmény óvodás gyermekei személyes adatait (képmását) tabló és tablókép készítése 

 céljából kezeli. 

15.2. Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás. 

15.3. Az Intézmény óvodás gyermekei tabló és tablókép készítése kapcsán kezelt személyes adatait 

 a kiállított tablón nyilvánosságra hozza. 

15.4. Az adatkezelés időtartama helytörténeti célból nem kerül törlésre. 

 

                    Alulírott a jelen bekezdés szerinti személyes adatok kezeléséhez 

                                                    hozzájárulok/nem járulok hozzá 

 

A személyes adataihoz jogosult hozzáférni, továbbá jogosult a személyes adatai helyesbítését vagy törlését 

kérni, illetve élhet az adatkezelés korlátozásához és adathordozhatósághoz való jogával. A személyes 

adataival kapcsolatos jogát gyakorolhatja az Intézmény részére az ovodaibrany@gmail.com e-mail címre 

küldött e-mail útján vagy postai levélben az Intézmény székhelyére küldött levél útján. Az Intézménynél az 

Intézmény adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat: Sarkadi Ügyvédi Iroda (cím: 4400 Nyíregyháza, Szabadság 

tér 10. fszt./1.; e-mail: drsarkaditibor@drsarkadiiroda.com) 

Személyes adatai megsértésével kapcsolatban 

mailto:ekaovoda@gmail.com


- kapcsolatba léphet az Intézménnyel a fenti elérhetőségen; 

- a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panaszt nyújthat be vagy 

- bírósághoz fordulhat. 

 

A jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszem és hozzájárulok, hogy az Intézmény 

…………………………………………………..(gyermek neve) személyes adatait és saját személyes adataimat a fenti 

adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje. 

 

Kelt: Ibrány,………………………………  

 

…………………………………………………………………. 

képviseletre jogosult szülő neve és aláírása 

 

 

 

…………………………………………………………………. 

képviseletre jogosult szülő neve és aláírása 

 

 

 

 


