PICK Gyermeknevelési Alapítvány

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

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

2018. május 25-től kötelező az Európai Unió 679/2016 számú általános adatvédelmi rendeletének General Data Protect Regulation - (a továbbiakban GDPR, vagy Rendelet) alkalmazása.
A Pick Gyermeknevelési Alapítvány, valamint a Kölyöksziget Bölcsőde és a Kölyöksziget Mini Bölcsőde
(továbbiakban az Intézmény) a Rendelet és az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) értelmében a bölcsődei
ellátás megszervezésével és folyamatával kapcsolatban adatkezelőnek minősül, ezért a Rendelet és az
Infotv. szabályozása az Intézmény által kezelt személyes és különleges adatok vonatkozásában is
alkalmazandó.
Vonatkozó jogszabályok melyek alapján az Intézmény adatkezeléseket végez:
















EU 679/2016 számú általános adatvédelmi rendelet
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(„Infotv.”)
a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény és a végrehajtásáról szóló 223/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény és a
végrehajtáshoz kapcsolódó jogszabályok
15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személye gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi
eljárásokról
1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról
1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról,
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról
328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások
és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható
bizonyítékokról
32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve
kiadásáról
235/1997. (XII.17.) Kormányrendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi
szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és
személyek által kezelt személyes adatokról
259/2002. (XII.18.) Kormányrendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység
engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozás engedélyezéséről
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A tájékoztatóban használt fogalmak jelentése:












adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás,
közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás
vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt
meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg,
az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a
tagállami jog is meghatározhatja;
az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést
félreérthetetlenül kifejező cselekedetútján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes
adatok kezeléséhez;
érintett: az Intézmény szolgáltatásait igénybe vevő, azonosított vagy azonosítható természetes
személy;
harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal
a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes
adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon,
különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Tájékoztató módosítása:
Az Alapítvány fenntartja a jogot a tájékoztató egyoldalú módosítására. A mindenkori hatályos
tájékoztató a honlapon és az intézmények vezetőjénél, valamint a hirdető táblán érhető el. A honlap
felhasználója a honlapra történő belépéssel elfogadja a hatályos tájékoztató rendelkezéseit.
Adatkezelő neve
Honlap

Pick Gyermeknevelési Alapítvány
www.kolyoksziget-ovoda.hu
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Az adatkezelés célja:
Az adatkezelés
időtartama:
Az adatkezelés
jogalapja:

Érintettek kategóriái
Személyes adatok
kategóriái:

Címzettek kategóriái:

A bölcsődei ellátás biztosítása és az ehhez kapcsolódó személyes adatok
kezelése és nyilvántartása.
Az adatkezelés céljának megvalósulásáig, illetve a jogszabályokban
meghatározott ideig tart.
Adatkategóriától függően:
- az érintett hozzájárulása a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint,
- az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése a Rendelet 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja alapján,
- az érintettel kötött szerződés teljesítése a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b)
pontja alapján,
az alábbiakban meghatározottak szerint.
Az Intézmény a bölcsődei ellátást igénybe vevő gyermekek, szülők,
gondviselők, nevelőszülők, valamint számlafizetők személyes és különleges
adatait kezeli.
Az adatkezelések során rögzített személyes adatok:
Gyermek adatai: Név, születési hely és idő, állandó és ideiglenes lakcím, TAJ
szám, bölcsődei csoportja megnevezése, ellátási jogviszony kezdete és
megszűnése
Szülő(k), gondviselő vagy nevelőszülő(k), illetve számlafizetők adatai:
Név (születési név), anyja neve, születési hely és idő, állandó lakcím,
tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím, Személyi igazolvány szám,
adószám1, bankszámla szám, pénzintézet neve,
A bölcsődei ellátással, neveléssel és szülői nyilatkozatokkal kapcsolatos
adatok:
- Érintett (gyermek) neve, anyja neve, születési helye és ideje,
állampolgársága, neme, TAJ szám, szakorvosi igazolás alapján megállapított
tartós betegsége, ételérzékenysége, (egészségügyi állapota), illetve ezen
egészségügyi állapot fennállásának dátuma, véglegessége; a gyermek
fogyatékosságának, sajátos nevelési igényének ténye; nevelésbe vett
gyermek esetén a nevelésbe vétel/gondozói ellátás ténye, a gyámhatósági
határozatban kijelölt gondozási helye/ellátásának helyszíne, nevelőszülő,
gyermekotthon, egyéb (működtető) intézmény neve, címe, SNI, BTM-N,
Hátrányos helyzet,
- szülő/gondviselő neve, születési neve, születési helye, ideje, anyja neve,
állandó lakcíme, tartózkodási helye, állampolgársága, személyazonosító
igazolvány száma, jövedelem igazolásban feltüntetett adatok, családi
pótlék folyósításra vonatkozó hatósági igazolásban feltüntetett adatok,
munkáltató megnevezése, testvérek száma, Bonafarm dolgozói kód,
- érintetti hozzájárulás(ok) alapján kezelt adatok: fényképek, videó
felvételek, a gyermek és a gondviselő hozzájáruló nyilatkozatban
feltüntetett adatai, a hozzájáruló személy aláírása
Az Intézmény által igénybe vett adatfeldolgozók, aki(k) számára közli
(továbbítja) az általa kezelt személyes és különleges adatokat:
 Bonoffice
Kft.
(számlázási,
pénzügyi,
könyvelési
és

1

amennyiben a bölcsődei szolgáltatási díj számlafizetője adószámmal rendelkező áfa adóalany (vállalkozás vagy
egyéni vállalkozó)
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kintlévőségkezelési szolgáltatást nyújtó gazdasági társaság)
KENYSZI – TEVADMIN rendszer,
Országos Nyugdíjfolyósító Főigazgatóság
Szakértői Bizottságok
Magyar Államkincstár
Eurest Kft.

Az adatkezelési célja, jogalapja, időtartama, egyéb jellemzői adatkategóriák szerint:
1. Bölcsődei étkeztetés biztosításával kapcsolatos személyes adatok és különleges adatok






Az Intézmény a gyermekek személyes adatait a gyermekek étkezésének megrendelése, valamint
kedvezményes étkezésre való jogosultság esetén, a kedvezményes étkezés biztosítása 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.
Az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése.
Az Intézmény a fenti személyes és különleges adatokat az étkezést biztosító vállalkozás részére
ételallergiás gyermek esetén továbbítja.
Az adatkezelés időtartama az adózási jogszabályokban megállapított elévülési határidő.

2. Törvényi és jogszabályi rendelkezések alapján bölcsődei ellátás és szolgáltatás biztosításával
kapcsolatos személyes és különleges adatok





Az Intézmény a gyermekek személyes adatait, valamint a számlafizetők adatait a gyermekek
bölcsődei ellátásával kapcsolatosan kezeli.
Az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése.
Az intézmény a személyes adatokat harmadik fél – adatfeldolgozó - részére továbbíthatja.
Az adatkezelés időtartama a szolgáltatás igénybevétele után 10 évig.

3. A gyermek és a gondviselő szolgáltatási szerződésben rögzített adatai


•


Az Intézmény a gyermekek és a gondviselők szolgáltatási szerződésben rögzített adatait a
gyermekek bölcsődei szolgáltatás ellátásával összefüggésben kezeli.
Adatkezelés jogalapja: az érintettel kötött szerződés teljesítése
Az intézmény a személyes adatokat harmadik fél – adatfeldolgozó - részére továbbíthatja.
Az adatkezelés időtartama a szolgáltatási szerződés megszűnését követő 5 év (polgári jogi
elévülési idő)

4. Csoport- és/vagy egyéni fotó készítésével kapcsolatos adatkezelés



Az Intézmény a gyermek személyes adatait (képmását) csoportfotók készítése céljából kezeli.
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
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Az Intézmény a csoport- és egyéni fotók készítése kapcsán kezelt személyes adatait harmadik
személy részére nem adja át.
Az adatkezelés időtartama az adatkezelő által végzett bölcsődei ellátási tevékenység
megszűnéséig.

5. Az Intézmény rendezvényein és külön foglalkozásokon készült fényképek és videofelvételek készítésével
kapcsolatos adatkezelés





Az Intézmény a gyermek személyes adatait (képmását, hangfelvételét) a nyilvános és nem
nyilvános rendezvények, valamint az Intézményi munka dokumentálása céljából kezeli.
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Nyilvános rendezvényeken – pl. nyílt napok történő részvétel hozzájárulásnak minősül.
A rendezvényeken készült fényképeket és/vagy videofelvételeket az Intézmény honlapján
nyilvánosságra hozhatja.
Az adatkezelés időtartama: az adatkezelő által végzett bölcsődei ellátási tevékenység
megszűnéséig.

6. Hazajutásról való nyilatkozatban szereplő személyes adatok





Az Intézmény a gyermek személyes adatait a gyermek biztonságos eltávozásával kapcsolatos
feltételek rögzítése és biztosítása céljából kezeli.
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
Az Intézmény a nyilatkozattal kapcsolatos személyes adatait harmadik személy részére nem adja
át.
Az adatkezelés időtartama: az érintettel kötött szolgáltatási szerződés megszűnéséig.

7. Az Intézmény egyes csoportjainak levelező- és elérhetőségi listáján szereplő személyes adatok





Az Intézmény a gyermekek szüleinek személyes adatait a szülők értesítése, kör e-mailek küldése
és kapcsolatfelvétel, valamint kapcsolattartás céljából kezeli.
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
Az Intézmény a személyes adatokat harmadik személy részére nem adja át.
Az adatkezelés időtartama: az érintettel kötött szolgáltatási szerződés megszűnéséig.

8. Szülői munkaközösségben (Szülői Fórumban) tevékenykedő szülő személyes adatai





Az Intézmény a szülői munkaközösségben tevékenykedő szülők személyes adatait a szülőkkel való
kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljából kezeli.
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
Az Intézmény a személyes adatokat harmadik személy részére nem adja át.
Az adatkezelés időtartama: az érintettel kötött szolgáltatási szerződés megszűnéséig.

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítása esetén a harmadik
ország vagy nemzetközi szervezet azonosítása és megfelelő garanciák leírása:


Az Intézmény a kezelt adatokat harmadik országba nem továbbítja.
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Joggyakorlás, jogérvényesítés és jogorvoslat
Az érintett jogai
Átlátható tájékoztatás
Az Adatkezelő a Rendelet által előírt valamennyi információt tömör, átlátható, érthető és könnyen
hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtja, különösen a gyermekeknek
címzett bármely információ esetében. Az információkat az Adatkezelő írásban vagy más módon – például
elektronikus úton – adja meg, de az érintett kérésére szóbeli tájékoztatást is adhat, feltéve, hogy az
érintett személyazonossága más módon került igazolásra.
Saját személyes adatokhoz való hozzáférés joga
Az Adatkezelő az érintett kérésére visszajelzést ad arról, hogy folyamatban van-e az érintett személyes
adatainak kezelése. Amennyiben megállapításra kerül, hogy az érintett személyes adatainak kezelése
folyamatban van, abban az esetben az érintett kérheti, hogy a személyes adataihoz, és a következő
információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés célja;
b) az érintett személyes adatok kategóriája;
c) azok a címzettek, vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat az Adatkezelő közölte, vagy
közölni fogja, különös tekintettel a nem EU tagállamokban található címzettekre;
d) a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, akkor ezen időtartam
meghatározásának szempontjai;
e) az érintettnek azon joga, hogy az Adatkezelőtől személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy
kezelésének korlátozását kérheti, tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen;
f) az érintettnek azon joga, hogy a Felügyeleti Hatósághoz panaszt nyújthat be;
g) amennyiben az Adatkezelő a személyes adatokat nem közvetlenül az érintettől gyűjtötte, ezen
személyes adatok forrása;
h) hogy a személyes adatok alapján került-e sor automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra, és ha igen,
az alkalmazott logikára, és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen
jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár;
i) amennyiben az Adatkezelő az érintett személyes adatait egy EU-n kívüli országba vagy nemzetközi
szervezet részére továbbítja, az érintettnek azon joga, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra
vonatkozó információkról.
Pontatlan személyes adatok helyesbítése
Ha az Adatkezelő az érintettről pontatlan vagy hiányos személyes adatokat kezel, akkor azokat az érintett
kérésének beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti. Az érintett a hiányos
személyes adatok kiegészítését is kérheti.
A törléshez (az elfeledtetéshez) való jog
Az érintettnek jogában áll személyes adatainak törlését, valamint azt kérni az Adatkezelőtől, hogy
indokolatlan késedelem nélkül teljesítse e kérését, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
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a)
b)

az érintett személyes adataira az adatkezelés eredeti céljával összefüggésben már nincs szükség;
az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja, és más jogalapja nincs az
adatkezelésnek;
c) az adatkezelés jogszerűségének alapját az Adatkezelő jogos érdeke szolgáltatja, mely adatkezelés
ellen az érintett tiltakozik, és nincs elsőbbséget élvező jogos ok az adatkezelésre;
d) az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, mely ellen az érintett tiltakozik;
e) az Adatkezelő az érintett személyes adatait jogellenesen kezelte;
f) az érintett személyes adatait az Adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez kell törölni;
g) a személyes adatok az Adatkezelő által történő kezelésének jogszerűsége egy gyermek gondviselője
által adott hozzájáruláson alapul, és vagy
ga) az érintett személy a gyermek gondviselője, és az érintett gyermek még nem érte el a
hozzájáruláshoz szükséges 16. életévét;
gb) az érintett személy az a gyermek, aki a hozzájáruláshoz szükséges 16. életévét már betöltötte.
Az Adatkezelő a személyes adatokat nem törölheti, ha az adatkezelés az alábbi okokból szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy
közhatalmi jogosítványok gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
c) megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló munkavégzési
képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés
nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében
szükséges, uniós vagy tagállami jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött szerződés
értelmében;
d) az adatkezelés a népegészségügy területét érintő olyan közérdekből szükséges, mint a határokon át
terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem vagy az egészségügyi ellátás, a
gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök magas színvonalának és biztonságának a biztosítása, és
olyan uniós vagy tagállami jog alapján történik, amely megfelelő és konkrét intézkedésekről
rendelkezik az érintett jogait és szabadságait védő garanciákra, és különösen a szakmai titoktartásra
vonatkozóan;
e) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból,
amennyiben az érintett törléshez való joga valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan
veszélyeztetné ezt az adatkezelést;
f) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha az alábbiak valamelyike
teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
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d) az érintett tiltakozik az Adatkezelő által végzett adatkezelés ellen annak alapján, hogy jogalapként az
Adatkezelő jogos érdekét nevezte meg, de az érintett azt állítja, hogy érdekei az Adatkezelő érdekeivel
szemben elsőbbséget élveznek.
Ha adatkezelés – az érintett kérése alapján – korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás
kivételévek csak
a) az érintett hozzájárulásával, vagy
b) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
c) más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy
d) az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből
lehet kezelni.
Az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról.
Az adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra,
hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:
a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
Az érintett jogosult arra is, hogy kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben
a) az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
b) az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges,
ideértve a profilalkotást is;
c) az adatkezelés közvetlen üzletszerzés érdekében történik, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az
közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
A fenti b) pont szerinti jogos érdeken alapuló adatkezelés esetében az érintett nem tiltakozhat az
adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy
a) az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az
érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
b) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen,
akkor a személyes adatokat a továbbiakban az Adatkezelő e célból nem kezeli.
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A hozzájárulás visszavonása
Az érintett kizárólag a hozzájárulásán alapuló adatkezelési ügyekben jogosult arra, hogy hozzájárulását
bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti
adatkezelés jogszerűségét. Az Adatkezelő a hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatja.
Az érintettnek a hozzájárulását visszavonó nyilatkozata az adott adatkezelés egyértelmű megjelölése
mellett érvényes.
Jogérvényesítés, panasztétel, jogorvoslat
Jogérvényesítés
Az érintett a fentiekben felsorolt adatkezelési jogokat az Adatkezelő e-mail címére, vagy székhely szerinti
címére küldött, az érintett beazonosítható e-mail címéről küldött e-mailben, vagy postai úton az érintett
által aláírt levélben gyakorolhatja. Az érintett joggyakorlásra vonatkozó nyilatkozata az adott adatkezelés
egyértelmű megjelölése mellett érvényes. Az elektronikus úton benyújtott kérelemre az Adatkezelő
elektronikus formában, vagy az érintett által kért módon válaszol.
Panasztétel
Ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendelet
előírásait, az érintett jogosult arra, hogy – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a
feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban – panaszt tegyen az érintett Felügyeleti Hatóságnál.
Panasszal Magyarország területén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a
továbbiakban: NAIH), mint Felügyeleti Hatóságnál lehet élni. A NAIH elérhetőségei:
E-mail:
Levelezési cím:
Telefon:
Honlap:

ugyfelszolgalat@naih.hu
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
+36 (1) 391-1400
www.naih.hu

Az EU területén lévő adatvédelmi hatóságok nevei és elérhetőségei a http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm linken találhatóak meg.
Jogorvoslat
a) Bírósági jogorvoslat a Felügyeleti Hatósággal szemben
Minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra:
aa) a felügyeleti hatóság jogilag kötelező érvényű döntésével szemben, vagy
ab) ha az illetékes Felügyeleti Hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem
tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak
eredményéről.
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A Felügyeleti Hatósággal szembeni eljárást a Felügyeleti Hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt
kell megindítani.
b) Bírósági jogorvoslat az Adatkezelővel vagy Adatfeldolgozóval szemben
Az érintett az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az
adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait
a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában
meghatározott előírások megsértésével kezeli.
Az eljárást az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó(k) tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell
megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam
bírósága előtt is, kivéve, ha az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó(k) valamely tagállamnak a közhatalmi
jogkörében eljáró közhatalmi szerve.
A pert Magyarországon az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint
illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.
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