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Szám: 071-2/2022/1 
Dátum: 3. 5. 2022 
 

A SZÜLŐK ÉS A GYERMEKEK SZEMÉLYES ADATAINAK A LENDVAI ÓVODÁBAN 
TÖRTÉNŐ FELDOLGOZÁSÁRÓL SZÓLÓ ÉRTESÍTÉS  

(Az általános adatvédelmi rendelet – GDPR – 13. és 14. cikke szerinti értesítés  
magánszemélyek számára) 

 
 
Tisztelt Szülők!  
 

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) rendelkezései és az adatvédelmi biztos utasításai 
alapján tájékoztatjuk Önöket mint érintetteket (gyermekeket és szülőket, akiknek személyes 
adatait az óvoda a törvény vagy az Ön hozzájárulása alapján kezeli) az általunk kezelt 
személyes adatokról (az adatok típusa, célja és jogalapja) és a személyes adatok 
feldolgozásával kapcsolatos jogok gyakorlásának módjáról. 
 

A személyes adatok kezelője Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda, 
Župančič utca 5., Lendva 

Telefon: 02 57 88 670 
Fax: 02 57 88 671 

e-mail: vrtec.lendava@guest.arnes.si 

Az adatvédelmi tisztviselő (DPO) 
elérhetőségei 

e-mail: dpo.vrteclendava@guest.arnes.si 

 

 
1. Az óvoda által kezelt személyes adatok 

Valamennyi személyes adat, amelyet az óvoda a személyes adatok kezelőjeként gyűjt, 
feldolgoz, felhasznál, továbbít vagy tárol, csak a törvény, valamint az érintett írásbeli 
hozzájárulása alapján gyűjthető. 
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1.1. Személyes adatok feldolgozása a törvény alapján 
 

Az adatbázis neve A BEIRATKOZOTT GYERMEKEK NYILVÁNTARTÁSA 

A személyes adatok 
feldolgozásának 
célja 

A felvételi folyamat és a gyermek óvodai programba való felvételének 
kezelése érdekében az óvoda személyes adatokat gyűjt, amikor a gyermek 
beiratkozik az óvodába. A szülők ezen adatokat gyermekük óvodai 
beiratkozásakor adják meg. 

A személyes adatok 
fajtái az 
adatbázisban 

A nyilvántartás a következő adatokat tartalmazza: 
- a gyermek és a szülők neve, állandó és ideiglenes lakcíme, 
- a gyermek születési dátuma és neme 
- a gyermekek és a szülők személyi azonosító száma, 
- a gyermek kódja, 
- a gyermek óvodai beiratkozásának időpontja, 
- kapcsolattartási cím, a szülők telefonszáma, e-mail-címe, és  
- egyéb olyan adatok, amelyek szükségesek annak megállapításához, 

hogy a gyermek megfelel a község által meghatározott felvételi 
kritériumoknak. 

Tárolási időszak A nyilvántartás adatait megőrizzük a gyermek óvodába lépéséig, az 
óvodába járó gyermekek nyilvántartásába történő átvezetéséig, illetve a 
várólista lejártáig, amelyre a gyermeket felírták. Az óvoda törli a 
beiratkozott gyermekek nyilvántartásából azon gyermek adatait, akinek a 
szülei visszavonták a beiratkozási kérelmét. 

A személyes adatok 
feldolgozásának 
jogalapja 

Az adatokat az óvoda a következők alapján kezeli: 

- Az óvodákról szóló törvény és 
- szülői beleegyezés (intézkedések végrehajtása az egyén kérésére a 

szerződés megkötése előtt). 

 

 

A dokumentum 
címe 

A SZÜLŐK ÉS AZ ÓVODA KÖLCSÖNÖS JOGAIT ÉS KÖTELEZETTSÉGEIT 
MEGHATÁROZÓ SZERZŐDÉS 

A személyes 
adatok 
feldolgozásának 
célja 

A gyermek óvodába lépésekor szerződésaláírásra kerül sor, amelyben 
rögzítik a kölcsönös jogokat és kötelezettségeket. A megadott adatok 
nélkül nem lehetséges a szerződés megkötése és a gyermek beiratkozása 
az óvodába. A szerződés aláírását követően az óvodába járó gyermekekről 
nyilvántartást vezetnek. 

A személyes 
adatok fajtái 

A szerződés a következő adatokat tartalmazza: 
- a gyermek és a szülők neve és lakcíme, 
- a gyermek születési helye és ideje, valamint neme, 
- a gyermekek és a szülők személyi azonosító száma, 
- a gyermek óvodakezdésének időpontja, 
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- a szülők telefonszáma és e-mail-címe. 

Tárolási időszak A szerződés megsemmisítése egy évvel a gyermek kiíratása és a fennálló 
kötelezettségek rendezése után. 

A személyes 
adatok 
feldolgozásának 
jogalapja 

Az adatokat az óvoda a következők alapján kezeli: 

- Az óvodákról szóló törvény és 
- szülői beleegyezés (szerződés). 

 

Az adatbázis neve AZ ÓVODÁBA JÁRÓ GYERMEKEK NYILVÁNTARTÁSA 

A személyes 
adatok 
feldolgozásának 
célja 

Az óvoda a gyermek óvodába lépésekor személyes adatokat gyűjt annak 
érdekében, hogy együtt dolgozhasson a gyermekkel a programok 
megvalósításában, együttműködjön a szülőkkel és nyomon kövesse a 
szülők óvodai programra történő befizetéseit. 

A személyes 
adatok fajtái az 
adatbázisban 

A nyilvántartás a következő információkat tartalmazza: 
- a gyermek és a szülők neve és lakcíme, 
- a gyermek születési dátuma és neme, 
- a gyermek és a szülők személyi azonosító száma, 
- a gyermek óvodába lépésének időpontja, 
- a gyermek gyermekorvos vagy szakorvos által igazolt egészségügyi 

jellemzői, 
- azon személy elérhetősége, telefonszáma vagy e-mail-címe, akit az 

óvónő a gyermek óvodai tartózkodása alatt elérhet és 
- a gyermekek óvodába járására vonatkozó adatok. 

Tárolási időszak Amikor a gyermeket kiíratják az óvodából, a nyilvántartást a továbbiakban 
nem vezetik róla, és a nyilvántartásban szereplő adatokat a gyermek 
óvodából való kiíratását követő egy év elteltével törlik. 

A személyes 
adatok 
feldolgozásának 
jogalapja 

Az adatokat az óvoda a következők alapján kezeli: 

- Az óvodákról szóló törvény 
- Az óvodai nevelés területén a személyes adatok gyűjtéséről és 

védelméről szóló szabályzat, 
- Az óvodai dokumentációról szóló szabályzat, 
- szülői beleegyezés (szerződés). 

 

 

Az adatbázis neve A TANÁCSADÁSRA VAGY SEGÍTSÉGRE SZORULÓ GYERMEKEK 
NYILVÁNTARTÁSA 

A személyes 
adatok 

A személyes adatok gyűjtése a tanácsadó szolgálat döntése alapján 
történik a szakmai tanácsadásra vagy segítségre szoruló gyermekek 
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feldolgozásának 
célja  

esetében. 
Jelen nyilvántartás tartalmazza azon sajátos szükségletű gyermekek 
adatait is, akik multidiszciplináris szakcsoport által készített egyéni 
családtámogatási tervvel vagy nyilvántartással rendelkeznek. 

A személyes 
adatok fajtái az 
adatbázisban 

A tanácsadásra vagy segítségre szoruló gyermekek nyilvántartása a 
következőket tartalmazza: 

- a gyermekre vonatkozó adatok (utónév, vezetéknév, születési 
dátum, lakcím), 

- családi és szociális anamnézis, 
- fejlődési anamnézis, 
- diagnosztikai eljárások, 
- szakmai segítségnyújtási eljárások, 
- más intézmények szakértői véleményei: szociális munkaügyi 

központok, egészségügyi intézmények, tanácsadó központok vagy 
oktatási tanácsadó központok és 

- a szülők, illetve gondviselők beleegyezése. 

Tárolási időszak Az óvoda a gyermek óvodából való kiíratása után egy évvel törli az 
adatokat. 

A személyes 
adatok 
feldolgozásának 
jogalapja 

A személyes adatok feldolgozása a gyermek szüleinek vagy 
gondviselőjének hozzájárulásával történik, kivéve, ha a családban 
veszélyeztetett és védelemre szoruló gyermekről van szó. A hozzájárulás 
bármikor visszavonható. 
Alap:  

- Óvodákról szóló törvény, 
- Az óvodai dokumentációról szóló szabályzat, 
- Az óvodai nevelés területén a személyes adatok gyűjtéséről és 

védelméről szóló szabályzat, 
- szülői beleegyezés. 

 

 

Az adatbázis neve A SZÜLŐK BEFIZETÉSEINEK NYILVÁNTARTÁSA 

A személyes 
adatok 
feldolgozásának 
célja 

Az óvoda nyilvántartást vezet a havi befizetések nyomon követése 
érdekében, amely a kifizetés összegét meghatározó határozatok alapján 
rögzítendő. 

A személyes 
adatok fajtái az 
adatbázisban 

A szülők fizetési nyilvántartása a következő információkat tartalmazza: 
- a szülők által teljesített befizetések értéke és 
- a szülők havi befizetései. 

Azon felhasználók 
kategóriái, akikkel 

Törvény által felhatalmazott felhasználók. A havi kifizetés iránti kérelem 
pontosságának ellenőrzése érdekében az óvoda köteles adatokat küldeni 
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személyes 
adatokat közöltek 
vagy közölni 
fognak 

a programdíj és a szülők befizetése közötti különbözetért felelős 
községnek, valamint számára hozzáférést biztosítani az óvodatörvény 45a. 
cikkében szereplő egyes személyes adatokhoz. 

Tárolási időszak A szülők befizetéseinek nyilvántartását a gyermek óvodából való kiíratását 
követő öt év elteltével, illetve a szülők fizetési mulasztása miatt indított 
bírósági eljárás esetén a hátralék kifizetését követő egy év elteltével törlik. 

A személyes 
adatok 
feldolgozásának 
jogalapja 

Az adatokat az óvoda a következők alapján kezeli: 

- Óvodákról szóló törvény, 
- Az óvodai nevelés területén a személyes adatok gyűjtéséről és 

védelméről szóló szabályzat, 
- szülői beleegyezés (szerződés). 

 

 

Az adatbázis neve AZ ÓVODAI DÍJ ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉSBŐL TÖRTÉNŐ 
TÁRSFINANSZÍROZÁSÁRA JOGOSULTAK NYILVÁNTARTÁSA 

A személyes 
adatok 
feldolgozásának 
célja 

Az óvoda nyilvántartást vezet azon szülőkről, akik jogosultak az óvodai díj 
állami költségvetésből történő társfinanszírozására. A nyilvántartás az 
óvodai díj összegét rögzítő határozatok alapján kerül létrehozásra. 

A személyes 
adatok fajtái az 
adatbázisban 

Az adatbázis a következőket tartalmazza: 
- a gyermekek és a szülők neve és lakcíme, 
- a gyermekek és a szülők személyi azonosító száma, 
- a program és az óvoda neve, amelybe a gyermeket beíratják, 
- a gyermekek óvodai programokhoz való csatlakozásának 

időpontja, 
- tájékoztatás azon program áráról, amelybe a fizetés alól 

mentesített gyermekek beiratkoztak, 
- az illetékes szociális ügyintéző központ határozatában 

meghatározott szülői befizetés összege a program árának 
százalékában, az érvényes határozat száma és dátuma, a 
jogosultság időtartama és az állami költségvetésből nyújtott 
támogatás összege, 

- a gyermek óvodából való kiíratásának időpontja, 
- a program ára, amely a szülők által minden hónapban fizetendő 

összeg alapját képezi, a gyermek távolléte idején fel nem használt 
élelmiszerek költségeinek megfelelő csökkentésével, 

- a gyermek hiányzásainak száma. 
Azon felhasználók 
kategóriái, akikkel 
személyes 

Törvény által felhatalmazott felhasználók. Az óvodai nevelésért felelős 
minisztérium vezeti a nyilvántartást, amely valamennyi nyilvántartás 
központi gyűjtőhelye. 
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adatokat közöltek 
vagy közölni 
fognak  

Tárolási időszak Az adatok törlésre kerülnek a nyilvántartásból, amint az adatgyűjtés célja 
teljesült. 

A személyes 
adatok 
feldolgozásának 
jogalapja 

Az adatokat az óvoda a következők alapján dolgozza fel: 
- Az óvodákról szóló törvény, 
- A szülők befizetéseinek társfinanszírozása céljából az óvodáknak 

biztosított állami költségvetési forrásokra vonatkozó szabályzat és 
- szülői beleegyezés (szerződés). 

 
1.2. Személyes adatok feldolgozása írásos szülői hozzájárulás alapján 
 

Az óvoda bizonyos személyes adatokat csak a szülők írásbeli hozzájárulásával (hozzájárulás) 
kezel.  

Az óvoda nevelőmunkájának dokumentálása és bemutatása céljából a nyilvánosság és a szülők 
számára, valamint oktatási céllal szülői hozzájárulást kérünk a gyermekekről készült csoportos 
felvételekhez, a gyermekek által készített termékek közzétételéhez, a gyermekekről 
különböző tevékenységek során készült felvételek terjesztéséhez a szülők részére, az oktatási 
és promóciós műsorok csoportos felvételein való részvételhez. Ez esetben a szülők aláírják a 
személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulást, amelyben feltüntetik, hogy milyen 
személyes adatok esetében és milyen célból járulnak vagy nem járulnak hozzá a személyes 
adatok feldolgozásához. 
Külön hozzájárulás kérendő ahhoz, hogy a gyermek részt vehessen bizonyos versenyeken, 
interjúkon, adásokban, felmérésekben stb. Ebben az esetben a szülők aláírják a személyes 
adatok feldolgozásához való hozzájárulást, amelyben jelzik, hogy hozzájárulnak-e a személyes 
adatok feldolgozásához. 

A hozzájárulás minden esetben önkéntes.  

Az adatokat kizárólag a hozzájárulásban megjelölt célra használjuk és dolgozzuk fel. Ha a 
nevelőmunka során más célból válik szükségessé az adatok kezelése, az óvoda ehhez külön 
szülői hozzájárulást kér. 

A hozzájárulás bármikor visszavonható a tanácsadóval vagy az óvoda vezetőségével való 
kapcsolatfelvétel útján. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti 
hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét. 

Az óvoda a birtokában lévő adatokat a személyes adatok védelmére vonatkozó előírásoknak, 
valamint a dokumentumok és archív anyagok védelmére vonatkozó előírásoknak megfelelően 
tárolja és kezeli, és a gyűjtés céljának teljesülése után törli azokat. 
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A hozzájárulás jogalapja az óvodai nevelés területén a személyes adatok gyűjtéséről és 
védelméről szóló szabályzat. 
 
2. A személyes adatok felhasználói 
 

Az óvoda együttműködik olyan szerződéses adatfeldolgozókkal, akik az óvoda számára 
személyes adatokat kezelnek. Együttműködünk e-mail-szolgáltatókkal, szoftverszolgáltatókkal 
és karbantartókkal (például Arnes, eŠola d.o.o., Cadis d.o.o. szoftver), valamint egy weboldal-
szolgáltatóval és -karbantartóval. 
 
Az óvoda az állami és helyi hatóságok (pl. az óvodai nevelésért felelős minisztérium, község, 
szociális ügyintéző központok, általános iskola, a Szlovén Köztársaság Oktatási Intézetének 
szervezeti egységei, bíróságok, egészségügyi intézmények, tanácsadó központok) részére a 
törvény alapján személyes adatokat szolgáltat. 
 
Ön jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy kinek adták ki a személyes adatait. 
 
 
3. Információk 
 

A személyes adatok nem kerülnek továbbításra más országokba vagy nemzetközi 
szervezetekhez. 
 
Nem kerül sor automatizált döntéshozatalra vagy profilalkotásra. 
 
 

4. Tájékoztatás az egyéni jogok fennállásáról 

Az érintettnek joga van (részletesebben kifejtve a következő weboldalon: tiodlocas.si): 
- a személyes adatokhoz való hozzáféréshez,  
- a helyesbítéshez,  
- a törléshez vagy a feldolgozás korlátozásához,  
- a feldolgozás elleni tiltakozáshoz,  
- az adathordozhatósághoz. 

 
A jogai érvényesítése érdekében vegye fel a kapcsolatot az óvodával. Az óvoda indokolatlan 
késedelem nélkül, a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül válaszol. Ez a 
határidő szükség esetén további két hónappal meghosszabbítható, figyelembe véve a 
kérelmek összetettségét és számát. Minden ilyen meghosszabbításról a kérelem 
kézhezvételétől számított egy hónapon belül értesítjük Önt a késedelem okaival együtt. A 
jogok gyakorlása ingyenes, de az óvoda díjat számíthat fel, ha a kérelem nyilvánvalóan 
megalapozatlan vagy eltúlzott, különösen, ha az ismétlődik. Az óvoda további információkat 
kérhet az Ön személyazonosságának megállapításához. 
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5. Tájékoztatás a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jogról 
 

Panaszt nyújthat be az információs biztosnál (cím: Dunajska 22., 1000 Ljubljana,  
e-mail: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, honlap: www.ip-rs.si). 
 

 
 

Hozjan Tina 
    igazgató  
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