Szándéknyilatkozatra vonatkozó adatkezelési tájékoztató
A Fatimai Boldogasszony Általános Iskola és Óvoda (székhely: 7012 Alsószentiván, Béke utca
112., feladatellátási hely: 7012 Alsószentiván, Béke utca 56/b.; „Óvoda”) az Európai Unió és a Tanács
2016/679. számú rendelete („Rendelet”) 13. cikkének való megfelelés érdekében az alábbiakban
tájékoztatja az intézménybe történő szándéknyilatkozat benyújtásához szükséges személyes adatok
kezeléséről:

1

Az adatkezelés, annak célja és jogalapja
Az új koronavírus következtében kialakult veszélyhelyzetre tekintettel a szándéknyilatkozat
benyújtására elektronikus úton keresztül kerül sor.
Az intézmény szükséges, hogy bizonyos személyes adatokat kezeljen tekintettel arra, hogy az Óvoda
a gyermek felvételéről a szándéknyilatkozatban foglaltak alapján dönt.
Az adatkezelés célja a gyermek felvétele az Óvodába és a gyermek beiratkozása az Óvodába. Az
adatkezelés jogalapja az Óvoda adatkezelésre vonatkozó jogi kötelezettsége (Rendelet 6. cikk (1)
bekezdés c) pont), ami a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényen alapul.
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A személyes adatok címzettjei
Az Óvoda a személyes adatokat az elektronikus levelezőrendszerét biztosító Microsoft Ireland
Operations Limited (One Microsoft Place, South County Business Park Leopardstown Dublin 18,
D18 P521 Írország) részére teszi hozzáférhetővé.
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A személyes adatok tárolásának időtartama
Az Óvoda a személyes adatokat a gyermek jogviszonya megszűnését követő 10 évig kezeli.
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Az adatvédelmi tisztviselő
Az Óvoda adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki. Az Óvoda adatvédelmi tisztviselője a Sipos Adrienn
Ügyvédi Iroda, aki az adatvedelem@fatimai.hu e-mail címen érhető el.
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A személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogai
A személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogosult hozzáférést kérni, a személyes adatai
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását kérni. Az egyes jogok gyakorlásával
kapcsolatban az Óvoda adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat az adatvedelem@fatimai.hu e-mail
címen.
5.1.

Hozzáféréshez való jog
Kérése esetén az Óvoda az Ön személyes adatait, illetve a személyes adatai kezelésével
kapcsolatos információkat a rendelkezésére bocsátja, továbbá a kezelt személyes adatai
másolatát átadja.

5.2.

Helyesbítéshez való jog
Kérheti, hogy az Óvoda indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes
adatait vagy egészítse ki a hiányos személyes adatait.

5.3.

Törléshez való jog
A személyes adatait törli az Óvoda, ha
(i)

azokra nincs szüksége az intézménybe történő felvétel és beiratkozás céljából,

(ii)

az Óvoda jogellenesen kezelte a személyes adatait, illetve
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(iii)

az Óvoda jogi kötelezettségének teljesítéséhez köteles a személyes adatait törölni.

Az Óvoda törli a személyes adatait, ha kéri, kivéve, ha a személyes adatai kezelése jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
5.4.

Adatkezelés korlátozásához való jog
Kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását, ha
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(i)

vitatja a személyes adatok pontosságát,

(ii)

az adatkezelés jogellenes és Ön a személyes adatok törlését ellenzi, vagy

(iii)

az Óvodának nincs szüksége az intézménybe történő felvétel és beiratkozás céljából
a személyes adatokra, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli.

Jogsértés esetén tehető lépések
6.1.

Ha úgy gondolja, hogy az Óvoda megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során,
akkor lépjen kapcsolatba az Óvoda adatvédelmi tisztviselőjével az adatvedelem@fatimai.hu
e-mail címen.

6.2.

A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén továbbá panaszt nyújthat be a
hatósághoz az alábbi elérhetőségen:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím:
1363 Budapest, Pf. 9.
Cím:
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Telefon:
+36 (1) 391-1400
Fax:
+36 (1) 391-1410
E-mail cím:
ugyfelszolgalat@naih.hu.
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Személyes adatok szolgáltatása
Az Óvoda az adatkezeléshez a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott
személyes adatok szolgáltatását kéri.
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Automatizált döntéshozatal
Az Óvoda nem hoz automatizált módon döntést a megadott személyes adatok alapján.

Hatályos 2021. április 6. napjától
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