ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Szülő/Gondviselő!
Az EU 2016/679. számú általános adatvédelmi rendeletében foglaltaknak megfelelően1 (a továbbiakban: GDPR), az alábbiakban
nyújtunk tájékoztatást a napközis táboroztatással kapcsolatos adatkezelési tevékenységünkről.
Ön által a „Jelentkezési lapon” megadott adatai és a mellékletként benyújtott nyilatkozatai, iratok adatai tekintetében
intézményünk adatkezelőnek minősül:
Adatkezelő adatai:
Közintézményeket Működtető Központ (a továbbiakban:
KÖZIM vagy Intézményünk)
Cím: 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 1.
Honlap: www.kozim.hu,
Telefon: 06-42-512-820,
E-mail cím: kozim@kozim.hu;
Képviseli: Tóth Béla intézményvezető

Adatvédelmi tisztviselő adatai:
Név: dr. Krak Anita e.v.
E-mail: adatvedelem@kozim.hu
Telefon: 06-30-756-7042

Az adatokat az alábbi célokból gyűjtjük:

Az adatkezelés célja

Milyen adatokat kezelünk?

Az adatok címzettje
(ki kezeli és kinek
továbbítjuk?)

Gyermek neve, lakcíme, Szülő/Gondviselő neve
(azonosításhoz), iskola neve és osztálya, választott táborozási
KÖZIM, szervező,
helyszín és turnus, valamint választott nyelv
táboroztató
(csoportbeosztáshoz és az értesítés kiküldéséhez)
2. Szülőkkel, Gondviselőkkel
Gyermek neve, Szülő/Gondviselő neve és telefonos
KÖZIM, szervező,
való kapcsolattartás
elérhetősége
utaskísérő, táboroztató
Gyermek neve, ételallergia, továbbá az ezek igazolását
KÖZIM, szervező, az
szolgáló iratok (szakorvosi vélemény/igazolás, szülői
3. Étkeztetés megszervezése2
étkezési szolgáltatást
nyilatkozat, tartós betegállományba vételről szóló igazolás),
végző, és a táboroztató
turnus,
Gyermek neve, lakcím, Szülő/Gondviselő neve, elérhetősége,
-rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők
adatai: önkormányzati határozatban foglalt adatai, vagy
4. Kedvezményes étkeztetési
-nevelésbe vett gyermek adatai: Kormány- vagy Járási Hivatal
térítési díjakra való
KÖZIM, szervező
határozatában foglalt adatokkal, vagy
3,4
jogosultság megállapítása
-szülői nyilatkozat gyermekek számáról, köznevelési, illetve
felsőoktatási intézményben való jogviszonyról, tartósan beteg,
fogyatékos gyermekek számáról
Gyermek neve, Iskola neve, lakcíme, Szülő/Gondviselő neve,
5. Egészségügyi állapot5
lakcíme, telefonszáma, a gyermek egészségi állapotáról szóló,
KÖZIM, szervező
betegség kódja és erről szóló nyilatkozat/igazolás
Busszal történő utazás választása esetén, gyermek neve,
KÖZIM, szervező,
6. Utazás megszervezése
választott járat betűje és száma, fel- és leszálló hely, turnus
utaskísérő
száma
Gyermekek neve, lakcíme, iskola, osztály, Szülő/Gondviselő
7. A napközis táborban való
neve, kedvezmények igénybevételéhez szükséges adatok (ld.
KÖZIM
részvétel dokumentálása
3-4. pont), jelenléti adatok (napközis foglalkozási napló
alapján)
8. Étkezési térítési díj befizetése, Gyermek neve, lakcíme, osztálya, iskola neve, tábor neve,
KÖZIM, szervező
számla kiállítása
turnusszáma, kedvezmény jelölése
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) a személyes gondoskodást nyújtó
alapellátások körébe sorolja a gyermekek napközbeni ellátását, nevesítve a nyári napközis tábort, melynek megszervezését
közfeladatot ellátó intézményként végzi a KÖZIM. Intézményünk látja el továbbá a étkeztetési feladatokat is.
1.

A nyári napközis táborra
jelentkezők összegyűjtése,
csoportbeosztás összeállítása

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR)
2,3
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható
bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm rendelet előírásainak alapján
4
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B. § (1) bekezdés b) – d) pontja és a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdés szerinti
adatok
5
A tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V. 18.) NM rendelet 4. § alapján kötelezően kezelt adat
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A személyes adatok megadása, a kedvezmények igénybevételét igazoló dokumentumok benyújtása, valamint az egészségügyi
állapotról szolgáló nyilatkozat/igazolás nélkülözhetetlen a gyermek részvételének biztosításához, a napközis tábor
megszervezéséhez, és az Intézményre ruházott közfeladat ellátásához.
Fentieken túl, az intézményi dokumentációk összeállításához fényképfelvételt készítünk a napközis tábor megvalósulásának
dokumentálása céljából, melyen a táborozásban részt vevő gyermek képmása is kezelésre kerül(het).
Az adatkezelés jogalapja Intézményünk fenti adatkezelési célok megvalósulásához fűződő jogos érdeke. Az intézmény által
elvégzett érdekmérlegelés alapján a fényképkészítéshez és felhasználáshoz fűződő jogos érdek törvényes, egyértelmű és valós, a
meghatározott adatkezelési célok eléréséhez szükséges, arra alkalmas és azzal arányban áll, és nem okoz indokolatlan
beavatkozást a táborban részt vevők magánszférájába.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a Szülő/Gondviselő erre vonatkozóan önkéntes, egyértelmű és kifejezett írásbeli
hozzájáruló nyilatkozatot tesz a jelentkezési lapon, azzal engedélyezi az elkészült fényképek intézményi honlapon és
sajtóközleményekben történő nyilvános felhasználását. Az önkéntes hozzájáruló nyilatkozatot az érintett, illetve
Szülője/Gondviselője bármikor visszavonhatja.
Csak olyan adatot kezelünk, melyek forrása: a Szülők/Gondviselők önkéntes adatszolgáltatása, nyilatkozatai, közokiratok
(szervező által összegyűjtve), vagy a táboroztató részéről átadott nyilvántartások. Az adatokat és a mellékelt igazolásokat papír
alapon, illetve elektronikus úton kezeljük, és őrizzük a gyermektábor időpontjától számított 10 évig.
Tekintettel arra, hogy adatkezelőként több célból is kezeljük természetes személyek adatait, szem előtt tartjuk az adatvédelmi
alapelveket, adatbiztonsági és információbiztonsági követelményeket.
Adatkezelési tevékenységünk során gondoskodunk a ránk vonatkozó adat- és titokvédelmi kötelezettségek betartásáról.
Az adatokat megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott
technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetére megfelelő incidenskezelési tervvel rendelkezünk.
Az Intézményünk részére a nyári táborozási lehetőségek meghirdetését, a jelentkezési lapok összegyűjtését, feldolgozását és a
tábori díjak beszedését – megbízási/vállalkozási szerződés alapján – szervezők végzik. A táborok lebonyolítását (táboroztató), az
utaztatást, és az utaskíséretet megbízási szerződéssel biztosítjuk. Az intézmény a szükséges adatfeldolgozási szerződéseket
megkötötte. Az adatfeldolgozók listáját az 1. számú melléklet tartalmazza.
Az adatokat fenti címzetteken kívül harmadik fél részére kizárólag törvényben meghatározott esetekben továbbítjuk. Harmadik
országba az adatokat nem továbbítjuk, automatikus adatkezelést és profilozást az általunk megismert adatok alapján nem végzünk.
Az adatkezelésben érintetteknek (Gyermek, Szülő/Gondviselő) joguk van hozzáférést kérni a rájuk vonatkozó személyes
adatokhoz, kérhetik azok helyesbítését, kezelésének korlátozását, illetve kérhetik az adathordozhatóságot, meghatározott
esetekben továbbá kérhetik adataik törlését. Jogszabályban foglalt esetekben az érintett tiltakozhat az adatkezelés ellen. 6
Felek a személyes adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeiket írásban juttathatják el az Intézményünk adatvédelmi tisztviselője
részére az adatvedelem@kozim.hu e-mail címre. A kérelemre 30 napon belül írásban választ adunk.
Amennyiben a kérelmező nem ért egyet a tájékoztatásunkkal, panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz (NAIH), Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: +36 1 391
1400, Fax: +36 1 391 1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, webhely:http://www.naih.hu/, mint felügyeleti hatósághoz, illetőleg
bírósághoz fordulhat.
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Az érintettet megillető jogokról és azok gyakorlásáról a GDPR 15.-22. cikkei rendelkeznek.
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1. számú melléklet: Adatfeldolgozók
HELYI SZERVEZŐK: a nyári táborok iskolai meghirdetését, a jelentkezési lapok összegyűjtését, feldolgozását és a tábori díjak
beszedését végzik. A helyi szervezők a Szülői és Adatvédelmi Tájékoztatóban nevesítettek.
KIS VAKOND MATEMATIKA TANODÁJA HUNGARY Kft. (Székhely: 4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes u 127.; Tel.: 42/783-736;
Napközis tábor helye: 4431 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Szódaház u. 4-6.): a Kis Vakond táboroztatás lebonyolításához szükséges
adatokat kezel.
Jósa András Múzeum (Székhely: 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21., Tel.: 42/500-552; Napközis tábor helye: 4431 NyíregyházaSóstógyógyfürdő, Tölgyes u.1.): MÚZEUMFALU TÁBOR: a táboroztatás lebonyolításához szükséges adatokat kezel.
TÁBORI MEGBÍZOTTAK: a táboroztatás lebonyolításához szükséges adatokat kezelik – a szerződések megkötése folyamatban van. Az
adatfeldolgozók a KÖZIM honlapján kerülnek közzétételre.
BUSZOS KÍSÉRŐK: a buszon történő kísérethez szükséges személyes adatokat kezelik - pályázati elbírálások folyamatban vannak. Az
adatfeldolgozók a KÖZIM honlapján kerülnek közzétételre.
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