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1. Általános rendelkezések 
 
Jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok 
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseinek figyelembe vételével készült. A 
rendelet előírja, hogy az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az 
érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, 
átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva 
nyújtsa. Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) is előírja. 
 
A Csillagfürt Öko Óvoda működésére vonatkozó Adatkezelési szabályzatot az intézmény 
vezetőjének előterjesztése után a nevelőtestület 2018. május 24-én elfogadta, a Könnyű Talpak a 
Nonprofit Kft. a szabályzatot jóváhagyta. 
 
Jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató közzététele a helyben szokásos módon történik, az 
érintettek számára megtekinthető az óvoda irodahelyiségében. 
 

1.1 A szabályzat jogszabályi alapja és célja 
 
Az adatkezelési szabályzatunk és tájékoztatónk az alábbi jogszabályoknak való megfelelést 
szolgálja: 

- a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről 
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény 

- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
- az e jogszabályok végrehajtására kiadott jogszabályok 

 
Szabályzatunk célja az adatkezelésben érintett személyek – egyértelmű és részletes – 
tájékoztatása az adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az 
adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult 
személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az 
adatokat. 
 

1.2 Az adatkezelési szabályzat személyi és időbeli hatálya 
 

- az adatkezelési szabályzat betartása az intézmény vezetőire, pedagógusaira, 
valamennyi munkavállalójára és óvodai jogviszonyban lévő gyermekére/szüleire nézve 
kötelező érvényű. 

- Adatkezelési szabályzatunkat óvodai jogviszony létesítése esetén a gyermek szülője köteles 
tudomásul venni, a beiratkozáskor az intézmény adatkezelési tevékenységéről a szülőt jelen 
szabályzat és tájékoztató útján tájékoztatni kell. Az adatkezelés időtartama a jelentkezéstől 
kezdődően legfeljebb az óvodai jogviszony megszűnését követő harmadik év december 31-
ig terjed. Kivételt képez ez alól a nem selejtezhető iratok köre, amelyekre vonatkozóan az 



irattári őrzési idő az irányadó. Az irattári őrzési idő leteltével az adatkezelést meg kell 
szüntetni. 

- Adatkezelési szabályzatunkat a munkaviszonyt létesítő, a munkaviszonyban álló 
munkavállaló köteles tudomásul venni, erről a Munka törvénykönyve 46.§ (1) szakasza 
szerint készült írásos tájékoztatóban tájékoztatni kell. A munkavállalók adatainak 
kezelése a jogviszony kezdetétől a jogviszony megszűnését követő ötödik év december 
31. napjáig terjedhet. Kivételt képeznek ez alól a jogszabályok által kötelezően 
megőrzendő dokumentumok. Az irattári őrzési idő leteltével az adatkezelést meg kell 
szüntetni. A munkaviszonnyal kapcsolatos adatok – a jogszabályi előírások szerint – 
nem selejtezhetők. 

2. Az alkalmazottakra vonatkozó adatkezelés 
 

A Közoktatás Információs Rendszerében, valamint az intézményben nyilvántartott adatok 
körét a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 41-44.§-ai rögzítik. Ezeket az 
adatokat kötelezően nyilván kell tartani az alábbiak szerint. 
 
 2.1 A munkavállalók nyilvántartott adatai 
 
2.1.1 A Közoktatás Információs Rendszerében az adatkezelő a köznevelési törvény elrendelése 
alapján kezeli a jogszabály által meghatározott alábbi munkavállalói adatokat: 

- nevét, anyja nevét, nemét, állampolgárságát, 
- születési helyét és idejét, 
- oktatási azonosító számát, pedagógusigazolványa számát, 

- végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat: felsőoktatási intézmény nevét, a 
diploma számát, a végzettséget, szakképzettséget, a végzettség, szakképzettség, a 
pedagógus-szakvizsga, PhD vagy más tudományos fokozat megszerzésének idejét, 

- munkaköre megnevezését, 
- munkáltatója nevét, címét, valamint OM azonosítóját, 
- munkavégzésének helyét, 
- jogviszonya kezdetének idejét, megszűnésének jogcímét és idejét, 
- vezetői beosztását, 
- besorolását, 
- jogviszonya, munkaviszonya időtartamát, 
- munkaidejének mértékét, 
- tartós távollétének időtartamát, 
- lakcímét, 
- elektronikus levelezési címét, 
- előmenetelével, pedagógiai-szakmai ellenőrzésével, pedagógus-

továbbképzési kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos adatok közül 
pa) a szakmai gyakorlat idejét, pb) 
esetleges akadémiai tagságát, 
pc) munkaidő-kedvezményének tényét, 
pd) minősítő vizsgájának kinevezési okmányban, munkaszerződésben rögzített 

határidejét, 
 

pe) minősítő vizsgájának, minősítő eljárásra történő jelentkezésének időpontját, a 
minősítő vizsga és a minősítési eljárás időpontját és eredményét, 
pf) az alkalmazottat érintő pedagógiai-szakmai ellenőrzés időpontját, megállapításait. 

 



2.1.2 Az intézmény kezeli a munkavállalással és alkalmassággal 
kapcsolatos adatokat 

 
A köznevelési törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 5. sz. mellékletében 

foglalt közalkalmazotti alapnyilvántartásra vonatkozó rendelkezések alapján a munkavállalók 
alábbi adatait kezeljük az intézményben: 
- neve, leánykori neve, 
- születési ideje és helye, anyja neve 
- oktatási azonosító száma, pedagógus igazolványának száma 
- családi állapota, gyermekei születési ideje, egyéb eltartottak száma, az eltartás 
kezdete 
- állampolgárság; 
- TAJ száma, adóazonosító jele 
- a munkavállaló bankszámlájának száma 
- családi állapota, gyermekeinek születési ideje 
- állandó lakcíme és tartózkodási helye, telefonszáma; e-mail címe 
- munkaviszonyra, munkavállalói jogviszonyra vonatkozó adatok, így különösen 

 iskolai végzettség, szakképesítés, alkalmazási feltételek igazolása, 
 munkában töltött idő, munkaviszonyba beszámítható idő, besorolással kapcsolatos 

adatok, korábbi munkahelyek megnevezése, a megszűnés módja és időpontja, 
 a pedagógus továbbképzésben való részvétellel, a várakozási idő csökkentésével 

kapcsolatos adatok, idegennyelv-ismerete, 
 a munkavállaló jelenlegi besorolása, annak időpontja, FEOR-száma, 
 a munkavállaló minősítésének időpontja és tartalma, 
 a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma, kelte, 
 a munkavállaló egészségügyi alkalmassága, 
 alkalmazott által kapott kitüntetések, díjak és más elismerések, címek, 
 munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás, munkavégzésre 

irányuló további jogviszony, fegyelmi büntetés, kártérítésre kötelezés, 
 munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, illetmény, továbbá az azokat terhelő 

tartozás és annak jogosultja, 
 szabadság, kiadott szabadság, 
 a munkavállaló részére történő kifizetések és azok jogcímei, 
 a munkavállaló részére adott juttatások és azok jogcímei, 
 a munkavállaló munkáltatóval szemben fennálló tartozásai, azok jogcímei, 
 a többi adat az érintett hozzájárulásával. 

 
Jogszabályi felhatalmazás nélkül kezeli az intézmény a pedagógusok és más munkavállalók 
fényképét az óvoda Facebook oldalán való felhasználás érdekében. Amennyiben az intézmény 
valamely munkavállalója ehhez nem kíván hozzájárulni, azt szóban vagy írásban jelezni köteles az 
intézmény vezetője számára. 
 

2.2. Felelősség a munkaviszonnyal összefüggő adatok kezeléséért 
 
Az intézményben a munkaviszonnyal összefüggő adatok kezeléséért felelősséggel tartozik:  

- az óvoda vezetője 
- a teljesítményértékelésben részt vevő vezető 
- a személyügyi adatkezelésben bármilyen formában közreműködő alkalmazott 
- az alkalmazott a saját adatainak közlése tekintetében 

 



Az intézmény vezetője felelős a munkaviszonnyal összefüggő adatok védelmére és kezelésére 
vonatkozó jogszabályok, valamint e Szabályzatban rögzített előírások megtartásáért, betartatásáért 
illetve e követelmények ellenőrzéséért. 
 
Az intézményvezető és a gazdasági vezető felelősek az bérszámfejtés körébe tartozó adatok 
intézményen belüli feldolgozása és továbbítása során az adatvédelmi rendelkezések betartásáért. 
 

2.3. A munkavállalók adatainak kezelésben közreműködők feladatai 
 
Az intézmény alkalmazottjainak adatkezelését az óvodavezető a gazdasági vezető 
közreműködésével végzi. 
A magasabb vezető beosztású intézményvezető tekintetében az alkalmazotti adatkezelést a 
munkáltatói jogokat gyakorló Fenntartó Könnyű Talpak a földért Nonprofit Kft. látja el. 
 
Az adatkezelés során gondoskodni kell arról, hogy: 

- a munkaviszonnyal összefüggő adat és megállapítás az adatkezelés teljes folyamatában 
megfeleljen a jogszabályi rendelkezések tartalmának; 

- a személyi iratra csak olyan adat, illetve megállapítás kerülhessen, amelynek alapja 
közokirat vagy az alkalmazott írásbeli nyilatkozata, írásbeli rendelkezése, bíróság vagy más 
hatóság döntése, jogszabályi rendelkezés; 

- a munkaviszonnyal összefüggő adat helyesbítésre és törlésre kerüljön, ha a személyi iraton 
szereplő adat a valóságnak már nem felel meg; 

- az alkalmazott írásbeli hozzájárulásának beszerzése az önkéntes adatszolgáltatás körébe 
tartozó adatok nyilvántartását megelőzően történjen meg. 

 
2.4. A munkavállalói alapnyilvántartás vezetése, az adatok továbbítása 

 
A munkavállalói alapnyilvántartást egyrészt papír alapon, másrészt a KIR (Köznevelés 
Információs Rendszere) segítségével és kötelezően vezetendő adattartalommal vezetjük és 
tároljuk.  
A számítógéppel vezetett adatokat ki kell nyomtatni: 

- a munkavállaló adatainak első alkalommal történő felvételekor, hogy az aláírásával 
igazolja az adatok valódiságát, 

- a munkaviszonya megszűnése esetén, 
- a betekintési jog gyakorlójának erre irányuló külön kérelmére azokat az adatokat, 

amelyekre betekintési joga kiterjed. 
 

Az eszerint készített iratokat személyügyi iratként kell kezelni. 
 
A számítógépes módszerrel vezetett alapnyilvántartásból a munkaviszony megszűnése esetén 
azonnal és véglegesen törölni kell az alkalmazott személyazonosító adatait. Statisztikai célokból a 
személyazonosításra alkalmatlan adatok továbbra is felhasználhatók. 
 
Az adatokat védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, megsemmisítés, jogosulatlan 
továbbítás és nyilvánosságra hozatal ellen. 
 
A munkavállalói alapnyilvántartás adatai közül a munkáltató megnevezése, az alkalmazott 
neve, továbbá a besorolására vonatkozó adat közérdekű, ezeket az adatokat az alkalmazott 
előzetes tudta és beleegyezése nélkül nyilvánosságra lehet hozni. 
 



Közérdekből nyilvános adat a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró személy 
neve, feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb 
személyes adata, valamint azok a személyes adatai, amelyek megismerhetőségét törvény előírja. 
 
 
Az intézmény a nem nyilvános személyes adatokat csak jogszabályban meghatározott esetekben 
és célokra, illetve az érintett alkalmazott erre irányuló írásbeli hozzájárulásával használhatja fel, 
vagy adhatja át harmadik személynek.  
 
Az intézmény munkavállalóinak a 2.1 fejezet szerint nyilvántartott adatai továbbíthatók a 
fenntartónak, a bérszámfejtőnek, bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, államigazgatási 
szervnek, helyi önkormányzatnak, a közneveléssel összefüggő igazgatási tevékenységet végző 
közigazgatási szervnek, a törvényességi ellenőrzést végző szervnek, a munkavégzésre 
vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak, a nemzetbiztonsági szolgálatnak, 
fegyelmi eljárást lefolytató testületnek. 

 
Az adattovábbításra az intézmény vezetője, gazdasági vezetője jogosult. 
 

2.5. Az alkalmazott jogai és kötelezettségei 
 
A munkavállaló saját személyi anyagába, az alapnyilvántartásba, illetve a személyes adatait 
tartalmazó egyéb nyilvántartásokba, személyi iratokba korlátozás nélkül betekinthet, azokról 
másolatot vagy kivonatot kérhet, illetve kérheti adatai helyesbítését, kijavítását. Tájékoztatást 
kérhet személyi irataiba történő betekintésről, adatszolgáltatásról, személyi anyagának más 
szervhez történő megküldéséről. 
 
A munkavállaló az általa szolgáltatott adatai helyesbítését és kijavítását az intézményvezetőtől 
írásban kérheti. Az alkalmazott felelős azért, hogy az általa a munkáltató részére átadott, 
bejelentett adatok hitelesek, pontosak, teljesek és aktuálisak legyenek.  
 
A munkavállaló az adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles írásban 
tájékoztatni az intézményvezetőt, aki 5 napon belül köteles intézkedni az adatok aktualizálásáról.  
 

2.6. A személyi irat 
 
Alkalmazotti szempontból személyi irat minden – bármilyen anyagon, alakban és bármilyen 
eszköz felhasználásával keletkezett – adathordozó, amely a munkavállalói jogviszony létesítésekor 
(ideértve a alkalmazotti jogviszony létrehozását, kezdeményező iratokat is), fennállása alatt, 
megszűnésekor, illetve azt követően keletkezik, és a alkalmazott személyével összefüggésben 
adatot, megállapítást tartalmaz. 
 
A személyi iratok körébe az alábbiak sorolandó 

- a személyi anyag iratai, 
- a munkaviszonnyal összefüggő egyéb iratok, 
- a munkavállalónak az alkalmazotti jogviszonyával összefüggő más jogviszonyaival 
kapcsolatos iratok (adóbevallás, fizetési letiltás), 

- a munkavállaló saját kérelmére kiállított vagy önként átadott, adatokat tartalmazó iratok. 
 
Az iratokban szereplő személyes adatokra a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 
nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezései vonatkoznak. 
 



A személyi irat kezelése, rendje 
 
Az intézmény állományába tartozó alkalmazottak személyi iratainak őrzése és kezelése, a 
gazdasági vezető feladata. 
 
A személyi iratokba betekinteni jogosult szervek és személyek: a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló törvény 83/D §-ában meghatározott személyek, azaz 
 
- az alkalmazott felettese  
- Köznevelési Információs Rendszer adatbázis tartalmához elektronikusan (a KIR 
működtetője) 

- teljesítményértékelést, belső önértékelést végzők  
- feladatkörének keretei között a törvényességi ellenőrzést végző szerv, 
- a fegyelmi eljárást lefolytató testület vagy személy, 
- munkaügyi, polgári jogi, közigazgatási per kapcsán a bíróság, 
- a alkalmazott ellen indult büntetőeljárásban nyomozó hatóság, az ügyész és a bíróság, 
- az bér-számfejtési feladatokat ellátó szerv e feladattal megbízott munkatársa 
feladatkörén belül, 
- az adóhatóság, a társadalombiztosítási igazgatási szerv, az üzemi baleseteket 
kivizsgáló szerv és a munkavédelmi szerv, 
- törvényes ellenőrzést végző személy 
Az intézményben keletkezett személyi iratok kezelése jelen szabályzat, valamint a 201/2012. 
(VIII.31.) EMMI rendelete alapján történik. 
 
A személyi anyag tartalma: 

- a munkavállalói alapnyilvántartás, 
- a pályázat vagy a szakmai önéletrajz, 
- az erkölcsi bizonyítvány, 
- az iskolai végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevél másolata, 
- a továbbképzés elvégzéséről szóló tanúsítvány másolata, 
- iskolarendszeren kívüli képzésben szerzett bizonyítvány másolata, 
- a kinevezés és annak módosítása, 
- a vezetői megbízás és annak visszavonása, 
- a címadományozás, 
- a besorolás iratai, munkavállalói jogviszonnyal kapcsolatos iratok, 
- az áthelyezésről rendelkező iratok, 
- a teljesítményértékelés, 
- a munkavállalói jogviszonyt megszüntető irat,  
- a hatályban lévő fegyelmi büntetést kiszabó határozat, 
- munkaköri leírás 

A felsorolt iratokat (személyi anyagként) minden esetben együttesen kell tárolni.  
 
A munkavállalói jogviszony létesítésekor a munkavállalói alapnyilvántartással együtt össze kell 
állítani az alkalmazott személyi anyagát. Törvény eltérő rendelkezésének hiányában, a személyi 
anyagban a személyi iratokon kívül más irat nem tárolható. 
 
A személyi iratokat tartalmuknak megfelelően csoportosítva, keletkezésük sorrendjében, az e 
célra személyenként kialakított iratgyűjtőben kell őrizni.  
 
A személyi anyagnak egy Betekintési lapot is kell tartalmaznia, amelyen jelölni kell a személyi 
anyagba történő betekintés tényét, jogosultjának személyét, jogszabályi alapját és időpontját, a 



megismerni kívánt adatok körét, a betekintő aláírását. A Betekintési lapot a személyi anyag 
részeként kell kezelni. 
 
A munkavállaló személyi anyagába, egyéb személyi irataiba, illetve az alapnyilvántartásba a Kjt. 
83/D §-ában felsorolt személyek a „Betekintési lap” kitöltését követően jogosultak betekinteni, 
kivéve a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 42. §-ában foglalt 
eseteket. 
 
A munkaviszony jogviszony megszűnése esetén a betekintési lapot le kell zárni és a személyi 
anyagot irattárazni kell. A munkaviszony megszűnése után az alkalmazott személyi iratait az 
irattárazási tervnek megfelelően irattárban kell elhelyezni. Az irattárba helyezése előtt az 
iratgyűjtő tartalomjegyzékén fel kell tüntetni az irattárazás tényét, időpontját és az iratkezelő 
aláírását. A személyi anyagot a munkavállalói jogviszony megszűnésétől számított 50 évig kell 
megőrizni, csak ezután selejtezhető. 
 
Személyi adathordozók védelmének szabályai 
 
A személyi adatot tartalmazó adathordozót és biztonsági másolatát az óvodavezető irodájában 
elhelyezett zárral ellátott szekrénybe kell elhelyezni. 
 
Technikai biztonság szabályai 

- Az adatok, programok rongálását számítástechnikai módszerekkel is meg kell 
akadályozni. 

- Az adatállományokat úgy kell kezelni, hogy megsemmisülés esetén rekonstruálható 
legyen. 

- Az adatállományokat folyamatosan ellenőrizni kell. 
- A hozzáférés jelszavakkal történik. 
- A bevitt adatok helyességét ellenőrizni kell. 
- Az on-line adatmozgást ellenőrizni kell. 

 
Személyi adatbiztonság szabályai 

- A személyi adatkezelő manuális és számítástechnikai eszközeit úgy köteles kezelni, hogy 
az adathordozókhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá. 

- A személyi adatok, iratok tartalma ne legyen megsemmisíthető, lemásolható, 
módosítható, vagy eltávolítható. 

- Csak azonosítható és hozzáférési jogosultsággal rendelkezők kezelhetik a személyzeti 
iratokat, rögzítik és továbbítják a személyi adatokat. 

 
3. A gyermekekre vonatkozó adatkezelés 

 
3.1. A gyermekek nyilvántartott és kezelt adatai 
 
Az intézmény kezeli az óvodai jogviszonnyal kapcsolatos alábbi adatokat 
 
Az intézmény a köznevelési törvény 41. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján a tanuló 
alábbi adatait tartja nyilván: 
 

- gyermek neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének-, 
tartózkodási helyének címe, társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar 



állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme, és a 
tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma; 

- a szülője-, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma; 
- a gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok; 
- a gyermek óvodai jogviszonyával kapcsolatos adatok: 
- felvételivel kapcsolatos adatok; 
- az a köznevelési alapfeladat, amelyikre a jogviszony irányul; 
- jogviszony szüneteltetésével, megszűnésével kapcsolatos adatok; 
- a gyermek mulasztásával kapcsolatos adatok; 

 
- kiemelt figyelmet igénylő gyermekre vonatkozó adok; 
- a gyermekbalesetre vonatkozó adatok; 
- a gyermek oktatási azonosító száma. 

 
A fentieken túl jogszabályban biztosított kedvezményekre való jogosultság elbírálásához és 
igazolásához szükséges azon adatok, amelyekből megállapítható a jogosult személye és 
kedvezményre való jogosultsága. 
 

3.2. A gyermekek adatainak kezelése és továbbítása 
 
Felelősség a gyerekek adatainak kezeléséért 
 
Az intézmény vezetője felelős a gyermekek adatainak nyilvántartásával, kezelésével, 
továbbításával kapcsolatos jogszabályi rendelkezések és e Szabályzat előírásainak megtartásáért, 
valamint az adatkezelés ellenőrzéséért. 
A gazdasági vezető, az óvodapedagógusok a munkakörükkel összefüggő adatkezelésért tartoznak 
felelősséggel. 
 
Az adatok továbbítása 
 
Az adattovábbításra az intézményvezető jogosult. A gyermek adatai a köznevelésről szóló 
törvényben (41. § (5)-(8), 44. § (6)–(6b) és (9)) meghatározott célból továbbíthatók az óvodától: 

- fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, államigazgatási szerv, 
nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat, 

- sajátos nevelési igényre, a beilleszkedési zavarra, magatartási rendellenességre vonatkozó 
adatok a pedagógiai szakszolgálat intézményei és az intézmény között, 

- az óvodai fejlődéssel, iskolába lépéshez szükséges fejlettséggel kapcsolatos adatok a 
szülőnek, a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az iskolának, 

- a gyermek óvodai felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett óvodához, 
- az egészségügyi feladatot ellátó intézménynek a gyermek egészségügyi állapotának 

megállapítása céljából, 
- a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermekvédelemmel 

foglalkozó szervezetnek, intézménynek a gyermek veszélyeztetettségének feltárása, 
megszüntetése céljából. 

 
Nem szükséges az adattal kapcsolatosan rendelkezésre jogosult beleegyezése az 
adattovábbításhoz, ha az intézmény vezetője a gyermekek védelméről szóló törvény rendelkezése 
alapján azért fordul a gyermekjóléti szolgálathoz, mert megítélése szerint a gyermek – más vagy 
saját magatartása miatt – súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet vagy került. 
 
Az adatkezelés intézményi rendje 



 
Az óvodában adatkezelést végző intézményvezető, óvodapedagógus az adatfelvételkor 
tájékoztatja a szülőt arról, hogy az adatszolgáltatás kötelező-e vagy önkéntes. A kötelező 
adatszolgáltatás esetében közölni kell az alapjául szolgáló jogszabályt. Az önkéntes 
adatszolgáltatásnál fel kell hívni a szülő figyelmét arra, hogy az adatszolgáltatásban való részvétel 
nem kötelező, amelyet az iraton a szülő aláírásával együtt fel kell tüntetni. A szülőt külön kell 
tájékoztatni arról, ha különleges adatról van szó, amelynek kezeléséhez a személyes adatok 
védelméről szóló törvény az érintett írásos hozzájárulását írja elő. Az önkéntes adatszolgáltatási 
körbe tartozó adatok gyűjtéséről az óvodavezető határoz. 
 
A felvételi előjegyzési naplóba az adatokat a jelentkezéskor a szülőtől a gazdasági vezető veszi fel. 
A köznevelési törvény 41.§ 4) alapján a nyilvántartható adatok körébe nem tartozó önkéntes 
adatszolgáltatáshoz a szülő írásbeli nyilatkozatát kell kérni. A felvételi előjegyzési napló 
biztonságos őrzéséről az intézményvezető gondoskodik. 
Az óvodába felvett gyermekek nyilvántartására szolgáló felvételi és mulasztási naplót 
gyermekcsoportonként az óvodapedagógusok vezetik. 

 
Az óvodai foglalkozásról az óvodapedagógus foglalkozási (csoport-) naplót vezet. 
 
A felvételi és mulasztási, valamint a csoport napló, a gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos 
adatok, a beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő gyermek rendellenességére vonatkozó 
adatok, a gyermekvédelem körébe tartozó adatok biztonságos kezeléséről és őrzéséről a 
csoportot vezető óvodapedagógus gondoskodik; az iratokat az e célra rendelkezésre álló 
iratszekrényben zárja el. 
 
A gyermekbalesetre vonatkozó adatok kezelésében közreműködik az intézményvezető. 
 
A jogszabályban biztosított kedvezményekre való jogosultság megállapításához szükséges adatok 
kezelésében közreműködik a gazdasági vezető. 
 
Az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg az irattári őrzési időt. Az irattári őrzési idő naplók 
esetében, valamint a pedagógiai szakszolgálati iratok és a gyermek ellátása, juttatásai, térítési díjak 
esetében 5 év, a gyermekvédelmi ügyekben 3 év.  
 
A gyermekek személyes adatai kezelésének célhoz kötöttsége következtében gondoskodni kell 
arról, hogy az adatkezelés céljának megszűnésekor a gyermekről tárolt személyes adatok törlésre 
vagy megsemmisítésre kerüljenek. 
 
A gyermekre vonatkozó minden adat továbbítása az intézményvezető aláírásával történhet.  
 
Az óvodai eseményeken készült fényképek kezelése 
 

Az intézményben szervezett iskolai és egyházi eseményekről szóló tájékoztatás érdekében az 
intézmény honlapján és kiadványaiban az eseményekről fényképeket tesz közzé, amelyeken 
tanulók vagy tanulók csoportjai szerepelhetnek. Amennyiben az intézmény tanulója vagy 
annak gondviselője úgy nyilatkozik, hogy nem kíván szerepelni az iskola által készített 
fényképeken, azt a gondviselő és a tanuló aláírásával ellátott nyilatkozatban kell jelezni az 
intézmény vezetője számára. 
 
A gyermekek személyes vagy különleges adatainak célhoz kötött kezelése 
 



A tanulók, szülők személyes vagy a tanulók különleges adatai közül az iskolai munkaszervezés 
és a tanulók érdekében a kötelezően nyilvántartandó adatok mellett célhoz kötötten kezeljük 
továbbá az alábbi adatokat: 

- a tanulók és a szülők e-mail címe a hatékony kapcsolattartás érdekében, 
- a tanuló esetleges speciális táplálkozására vonatkozó különleges adatok a kirándulások, 

projektek étkeztetésének megszervezése érdekében, 
- a gyermekek felekezeti hovatartozására, megkeresztelésére vonatkozó adatok a 

hittan csoportok szervezése érdekében, 
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására vonatkozó adatok az 

ingyenes vagy kedvezményes juttatások megállapítása érdekében. 
 
A szülőket beiratkozáskor, illetve a már beiratkozott tanulók szüleit az első szülői értekezleten 
tájékoztatjuk, hogy amennyiben az itt felsorolt adatok célhoz kötött kezeléséhez hozzájárulását 
adja, ezt aláírásával kell megerősítenie. A tájékoztatásnak ki kell terjednie arra, hogy a tanuló 
vagy gondviselője kérheti az e fejezetben felsorolt személyes vagy különleges adatok 
kezelésének mellőzését. Ebben az esetben az ismertetett adatok kezelését a gyermek 
vonatkozásában 8 napon belül meg kell szüntetni. 
 
4. A szolgálati titok védelmével kapcsolatos rendelkezések 

 
Az intézményvezetőt, a gazdasági vezetőt, az óvodapedagógust, a nevelő és oktató munkát 
közvetlenül segítő alkalmazottat továbbá azt, aki esetenként közreműködik a gyermek 
felügyeletének ellátásában, hivatásánál fogva harmadik személyekkel szemben titoktartási 
kötelezettség terheli a gyermekkel és családjával kapcsolatos minden olyan tényre, adatra, 
információra vonatkozóan, amelyről a gyermekkel, szülővel való kapcsolattartás során 
szerzett tudomást. E kötelezettség független a foglalkoztatási jogviszony fennállásától, és 
annak megszűnése után, határidő nélkül fennmarad. 
 
A gyermek szülőjével közölhető minden gyermekével összefüggő adat, kivéve, ha az adat közlése 
súlyosan sértené vagy veszélyeztetné a gyermek érdekét. 
Az adat közlése akkor sérti vagy veszélyezteti súlyosan a gyermek érdekét, ha olyan körülményre 
(magatartásra, mulasztásra, állapotra) vonatkozik, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy 
erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza, és amelynek bekövetkezése szülői magatartásra, 
közrehatásra vezethető vissza. 
 
A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestületi értekezleten a nevelőtestület tagjainak 
egymás közti, a gyermek fejlődésével összefüggő megbeszélésre. A titoktartási kötelezettség 
kiterjed mindazokra, akik részt vettek a nevelőtestületi értekezleten. 
 
A titoktartási kötelezettség alól a szülő írásban felmentést adhat. A felmentés megadását az 
intézményvezető kezdeményezheti írásban. A kezdeményezésre az intézményvezető részére 
javaslatot tehet az óvodapedagógus. 
 
A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik a gyermek adatainak a köznevelésről szóló törvény 
41. §. 4) bek. meghatározott nyilvántartására és továbbítására. Az adatok nyilvántartását és 
továbbítását végzők és abban közreműködők azonban betartják az adatkezelésre vonatkozó 
előírásokat.  
 
A köznevelésről szóló törvényben meghatározottakon túlmenően a gyermekkel kapcsolatban 
adatok nem közölhetők.  

 



5. Központi nyilvántartáshoz kapcsolódó adatkezelés és 
adattovábbítási kötelezettség 

 
A köznevelés információs rendszere 
 
A köznevelés információs rendszere (KIR) központi nyilvántartás keretében a nemzetgazdasági 
szintű tervezéshez szükséges fenntartói, intézményi, foglalkoztatási, gyermek- és tanulói adatokat 
tartalmazza. A KIR keretében folyó adatkezelés tekintetében az adatkezelő a hivatal. 
 
A köznevelési feladatokat ellátó intézmény, a jegyző, a közneveléssel összefüggő igazgatási, 
ellenőrzési tevékenységet végző közigazgatási szerv és az a törvényben meghatározott feladatok 
végrehajtásában közreműködő intézményfenntartók és intézmények adatokat szolgáltatnak a KIR 
- be. 
 

A KIR adatkezelője oktatási azonosító számot ad ki annak, 
- aki óvodai jogviszonyban áll, 
- akit pedagógus-munkakörben alkalmaznak, 
- akit nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmaznak, 
- akit pedagógiai előadó vagy pedagógiai szakértő munkakörben alkalmaznak, 

- akit óraadóként foglalkoztatnak. 
 
A pedagógus igazolvány 
 
A munkáltató a pedagógus munkakörökben foglalkoztatottak részére pedagógusigazolványt állít 
ki. A pedagógusigazolvány a közoktatás információs rendszerében található adatokat tartalmazza, 
onnan kerül kinyomtatásra. 
A pedagógusigazolványt jogszabályban meghatározottak szerint kell igényelni és kiállítani. 
 

6. Az adatnyilvántartásban érintett munkavállalók, tanulók 
és szülők jogai és érvényesítésük rendje 

 
Az érintettek tájékoztatása, kérelem az érintett adatainak módosítására 
 
Az adatkezelés által érintett személlyel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az 
adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az 
adatkezelést elrendelő jogszabályt is. 
 
A munkavállaló, a tanuló vagy gondviselője tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, 
valamint kérheti személyi adatainak helyesbítését illetve kijavítását, amelyet az adatkezelő köteles 
teljesíteni. A munkavállaló, a tanuló illetve gondviselője jogosult megismerni, hogy az 
adatkezelés során adatait kinek, milyen céljából és milyen terjedelemben továbbították. 
 
A munkavállaló a közokirat, illetve a munkáltató döntése alapján bejegyzett adatok helyesbítését 
vagy törlését csak közokirat, illetve a munkáltató erre irányuló nyilatkozata vagy döntésének az 
illetékes szervek által történt megváltoztatása alapján kérheti. 
 
Az érintett munkavállaló, gyermek illetve gondviselője vagy az intézménnyel jogviszonyban nem 
álló személy számára, akinek adatait kezeli az intézmény, kérésére az adatvédelmi tisztviselő 
tájékoztatást ad az intézmény által kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által 
feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó 



nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és 
milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az intézmény igazgatója a kérelem 
benyújtásától számított 30 napon belül írásban, közérthető formában köteles megadni a 
tájékoztatást. 
 
Az érintett személyek tiltakozási joga 
 
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha 

- a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő 
jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést 
törvény rendelte el; 

 
- a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-

kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; 
- a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. 

 
Az intézmény vezetője - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a 
kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 8 nap alatt megvizsgálni, 
és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az 
adatkezelő köteles az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - 
megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett 
intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot 
korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 
Amennyiben az érintett a meghozott döntéssel nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől 
számított 30 napon belül – az adatkezelési törvény szerint bírósághoz fordulhat. 
 
Tájékoztatás az intézményi adatkezelés szabályairól 
 
Bár tájékoztatási kötelezettségét az óvoda és fenntartója jelen szabályzattal teljesíti, de a 
könnyebb átláthatóság és érthetőség kedvéért egy formailag elkülönülő Adatvédelmi tájékoztatót 
is készítettünk jelen szabályzattal egyidejűleg, melyet a helyben szokásos módon közzétettünk. 
 
A bírósági jogérvényesítés lehetősége 
 
Ha az intézmény adatkezelési tevékenysége során az érintett jogait megsérti, az érintett 
munkavállaló, tanuló vagy annak gondviselője az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A 
bíróság az ügyben soron kívül jár el. 

 
7. Záró rendelkezések 

 
Jelen adatkezelési szabályzat az intézményi SZMSZ mellékletét képezi. Az adatkezelési 
szabályzatot a nevelőtestület módosíthatja a fenntartó jóváhagyásával. 
 
Vác, 2018. május 24. 
 
 
 
 

…………………………. 
 

Nemes Sarolta 



óvodavezető 
 
 
Az óvodában szülői munkaközösség és óvodaszék nem működik.  
 
 
 
Jóváhagyó nyilatkozat 
 
A Könnyű Talpak a Földért Nonprofit Kft. nevében és képviseletében nyilatkozom, hogy a 
Csillagfürt Öko Óvoda 2018. május 24-én módosított adatkezelési szabályzatát a mai napon 
jóváhagyom. 
 
Verőce, 2018. május 24. 
 
 


