PICK Gyermeknevelési Alapítvány
6725 Szeged, Szabadkai út 18.
Adószám: 18469910-1-06
Tel.: +36 62/ 421-477, e-mail: pickalapitvany@invitel.hu

Adatkérő lap személyes adatok hozzájáruláson alapuló kezeléséhez
Az elláto gyermek neve
születési hely, idő:
anyja neve:
apja neve
Állandó lakcíme
További személyes adatok:

Bölcsődei beiratkozási dokumentációban bekért adatok

Információk
Adatkezelő neve

Pick Gyermeknevelési Alapítvány

Képviselője:

Matula Anikó

Honlap

www.kolyoksziget-ovoda.hu

Az adatkezelés célja:

A gyermek bölcsődei ellátása

Az adatkezelés jogalapja:

Az érinte gondviselők hozzájárulása

A személyes adatok címze jei (akik
megtekinthe k):

Pick Gyermeknevelési Alapítvány, Kölyöksziget Bölcsőde, Bono ce
K ., MÁK, NRSZH, Szakértői Bizo ságok

A személyes adatok tárolásának
időtartama:

jogszabály által előírt

Tájékoztatás az érinte jogairól
Önnek, mint érinte személynek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és ltakozhat az ilyen személyes adatok
kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz. Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő
visszavonásához, amely nem érin a visszavonás elő , a hozzájárulás alapján végrehajto adatkezelés jogszerűségét.
Joga van a felügyele hatósághoz ( Nemzet Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóság) panaszt benyújtani: h p//
naih.hu, Postacím: Budapest, Pf. 5. , email: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefon: + 36 1 391 1400.
Az adatszolgáltatás előfeltétele a szerződéskötésnek, a szerződő a személyes adatok megadására köteleze . Az
adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a gyermek nem nyer bölcsődei felvételt.
A fen információkat és tájékoztatás tudomásul ve em. A megado személyes adataim fen ekben megjelölt célú
kezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül beleegyezésesemet adom.
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gondviselő aláírása

PICK Gyermeknevelési Alapítvány
6725 Szeged, Szabadkai út 18.
Adószám: 18469910-1-06
Tel.: +36 62/ 421-477, e-mail: pickalapitvany@invitel.hu

Tájékoztató személyes adatok kezeléséről
Tisztelt Szülők!
Jelen tájékoztató célja, hogy részletesen és érthetően tájékoztassa önöket – mint természetes személyeket – az
intézményünk részéről történő adatkezelésről.

Jogszabályi há ér: Adatvédelemről szóló EU 216/679 rendeletben foglaltak, valamint a 2011. évi CXII tv.
Adatkezelő adatai: Pick Gyermeknevelési Alapítvány, 6725 Szeged, Szabadkai út 18.
Az adatkezelés célja: Az intézmény tevékenysége során kezeli, tárolja a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjólé és bölcsődei szolgáltatás biztosítása vége a kiskorú gyermekekre, illetve ezek törvényes
képviselőire vonatkozó személyes adatokat.
A kezelt adatok köre: kiskorú gyermekekre vonatkozó személyes adatok, ezek törvényes képviselőire
vonatkozó személyes adatok, kiskorú gyermek egészségi állapotára vonatkozó személyes adatok.
Az adatkezelés jogalapja:
o 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény és a
végrehajtáshoz kapcsolódó jogszabályok
o Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(„Infotv.”)
o az Európai Unió 679/2016 számú általános adatvédelmi rendelete - General Data Protect Regula on (GDPR Rendelet)
Az adatkezelés helye: 6725 Szeged, Szabadkai út 18.
Az adatkezelés időtartama: az ágaza jogszabályok szerint, illetve az alapítvány Adatvédelmi Szabályzatában
feltüntete eknek megfelelően.
Ada ovábbításokra vonatkozó információk: az ágaza jogszabályok szerint, illetve az alapítvány
Adatvédelmi Szabályzatában feltüntete eknek megfelelően.
Az érinte természetes személyeknek az adatkezeléshez köthető jogai elsősorban: az érinte személy,
illetve annak törvényes képviselője jogosult az adatkezelést megelőző tájékoztatásra, az adataihoz való
hozzáférésre, ezek helyesbítésére, hordozhatóságára, korlátozására, törlésére.

•
•
•

•
•

•
•
•
•

Az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat megérte em és elfogadom. Jelen nyilatkozatom a személyes adatok
kezeléséhez való hozzájárulásnak minősül.
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