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HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 

Gyermek neve: 

Szülő, gondviselő neve:  

A jelen adatkezelési és felhasználási hozzájárulás (Hozzájárulás) a Bárczay Anna Városi Óvoda. 

(székhely: 4243 Téglás, Kossuth u. 72/a (Adatkezelő) által működtetett és megvalósított 

elektronikus csoportnapló, KIR (Köznevelési Információs Rendszer), DIOO (Digitális 

Okosjáték) (Programok) résztvevőinek személyes adatainak kezeléséhez szükséges hozzájárulást és 

az adatkezelő adatkezelésre vonatkozó teljes körű tájékoztatását tartalmazza, melyet a köznevelési 

törvény 43§-a nem tartalmaz, mint kötelező adatszolgáltatást. 

Az adatok felvétele a gyermekek egyedi azonosítása, egyéni fejlődési üteme, a csoport és óvodai 

szintű statisztikai adatok gyűjtése miatt szükséges, e nélkül nem követhető sem az okos játékok, sem a 

nevelési, képességfejlesztési eredményeket mutató változás. 

Alulírott Felhasználó, mint a fentiekben megnevezett, kiskorú gyermek (Érintett) törvényes 

képviselője kijelentem, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy az Adatkezelő fent nevezett gyermek jelen 

nyilatkozatban megadott adatait, valamint a Programok során, annak rendeltetésszerű használata során 

keletkezett adatait kezelje, és a Programok céljának megfelelően feldolgozza. 

Jelen nyilatkozatomat felelősségem tudatában, az Adatkezelő kérésére az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szerinti adatkezelésre 

tekintettel és a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 41-44§-ainak ismeretében 

teszem. 

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Programok jellegére tekintettel, abban az Érintett óvoda dolgozói 

is részt vesznek, így a Programok során keletkezett összesítő adatokat megismerhetik, azt harmadik 

személy részére ki nem szolgáltatják, amelyhez Felhasználó ezúton is hozzájárul. 

Adatkezelő kijelenti, hogy a Programok folyamatos fejlesztése érdekében a program során keletkezett 

adatokat feldolgozza. 

Tekintettel arra, hogy az adatkezeléssel Érintett kiskorú, jogait a Felhasználó gyakorolja. 

I. A FELHASZNÁLÓK JOGAI, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK 

 

A Felhasználó bármikor tájékoztatást kérhet az adatkezelésről, valamint kérheti az Érintett személyes 

adatainak helyesbítését, zárolását, illetve téves adat esetén annak törlését. A személyes adatok 

kezelésével összefüggésben őket megillető jogokat az érintettek a gyakorolhatják.  

(a) Tájékoztatás 

Személyes adatai kezeléséről a Felhasználó az Info tv. 14. § a) pontja alapján tájékoztatást kérhet. Az 

Adatkezelő kérésre tájékoztatást ad a Felhasználónak az általa kezelt, az Érintett adatairól, az 

adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és 

az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból használják az 

adatokat. A tájékoztatás kiterjed a Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati 

lehetőségeire is.  

(b) Törlés 

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha azt a Felhasználó kéri, vagy ha a kiskorú óvodai 

jogviszonya megszűnt. A törlést az Adatkezelő költségmentesen végzi. A Felhasználó saját személyes 

adatainak törlési igényét személyesen kérheti az Adatkezelőtől. A Felhasználó önkéntes döntése és 

kérése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított harminc (30) napon belül az Adatkezelő törli 

az adatokat.  
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(c) Megjelölés 

Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét 

vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg 

egyértelműen. Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés vagy törlés iránti kérelmét nem 

teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő harminc (30) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás 

vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait, illetve tájékoztatja a Felhasználót a bírósági 

jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Hatóság) fordulás 

lehetőségéről. 

II. TILTAKOZÁSI JOG ÉS JOGORVOSLATI JOGOK 

(a) Tiltakozási jog 

A Felhasználó tiltakozhat az Érintett személyes adatának kezelése ellen, az adatkezelő nem adhat ki 

harmadik félnek adatokat. 

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének 

érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; 

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás 

vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint 

c) törvényben meghatározott egyéb esetben. 

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 

napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt 

írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - 

beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a 

tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a 

tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási 

jog érvényesítése érdekében. Ha a Felhasználó az Adatkezelőnek a fentiek szerinti döntésével nem ért 

egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó - a döntés közlésétől, illetve 

a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. 

(b) Jogérvényesítés 

A Felhasználó jogérvényesítése az Info tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) 

alapján lehetséges. A Felhasználó a jogainak megsértése esetén bírósághoz, vagy a Hatósághoz 

fordulhat. A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy 

személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye 

fennáll. A jogérvényesítés módját, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes 

törvényi rendelkezéseket az Info tv., valamint a Ptk. tartalmazza. 

A Bárczay Anna Városi Óvoda adatkezelési szabályzata megtalálható 

http://teglas.hu/file/oldal/24/SZMSZ_2016_MoDOSiTaSOTT_2018_ban_az_adatvedelmi_szabalyzatt

al.pdf alatt. 

Téglás, 20... _______________    _____ 

 

______________________________________ 

Szülő /felhasználó 
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