Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár (DÓHSZK)
Adatkezelési tájékoztató a sajátos nevelési igényű gyermekek számára induló, speciális
óvodai ellátáshoz kapcsolódó Szándéknyilatkozathoz

Az adatkezelés célja:
A 2020/2021-es nevelési évben Dunakeszin a Dunakeszi Tankerületi Központ fenntartásában
sajátos nevelési igényű gyermekek számára speciális óvodai ellátás indulhat. A lehetséges
jelentkezők felmérése, illetve az ellátás megindulása esetén a szülőkkel történő kapcsolattartás
céljából Szándéknyilatkozat kitöltését kéri a DÓHSZK.
A nyilvántartás vezetése a hatályos jogszabályok, különösen a 2016/679 (EU) számú európai
parlamenti és tanácsi rendelet (GDPR), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezései alapján történik.

ADATKEZELŐ NEVE:
Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár

Adatkezelő elérhetősége:
Szervezet székhelye és levelezési címe:. 2120 Dunakeszi, Budai Nagy A. u. 4-8.
Szervezet vezető tisztségviselője:
Szabóné Ónodi Valéria igazgató
E-mail: Sz.Valeria@dunakeszi.hu
Tel.:
+ 06-27-341-802

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:
Adatvédelmi tisztviselő neve: Sipos Győző
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@dunakeszi.hu

Adatkezelés célja és jogalapja:
Az Érintett hozzájárulása.

Érintettek kategóriái:
A speciális óvodai ellátást igénybe anni szándékozók köre.

Személyes adatok kategóriái:
Az érintett személyes adatai:
Szülő (törvényes képviselő) neve, lakcíme, telefonszáma és e-mail címe; a gyermek neve, születési helye,
ideje.

Címzettek kategóriái:
Nem történik adatközlés harmadik fél számára.
Az adatokat a DÓHSZK összesítetten továbbítja a Dunakeszi Tankerületi Központ számára.
Az óvodai ellátás beindulása esetén az érintetteket a DÓHSZK értesíti ki.

Harmadik országba történő adattovábbítás:
Nem történik adattovábbítás.

Törlésre előirányzott határidők:
A rögzített adatok az adatkezelési céljának megszűnéséig kerülnek tárolásra.

Az adatkezelés célja megszűnik, amennyiben a speciális óvodai ellátást igénylő szülők tájékoztatása
megtörténik az ellátás megindulásáról.

Adatkezelési jogok és elvek:
A DÓHSZK az adatokat a GDPR II. fejezetében meghatározott elvek érvényesítése mellett kezeli. Az
Érintetti jogokat a GDPR III. fejezete szerint biztosítja.
Ennek értelmében az Érintett személyes adataihoz jogosult hozzáférni, azokról tájékoztatást kérni,
továbbá jogosult a személyes adatai helyesbítését vagy törlését kérni, illetve élhet az adatkezelés
korlátozásához (zárolásához) és az adathordozhatósághoz való jogával.

Technikai és szervezési intézkedések leírása:
A DÓHSZK elektronikus információs rendszereiben kerülnek tárolásra az adatok. Az adatok hozzáférése
csak a feljogosított személyek számára lehetséges.

Jogorvoslat:
Információ, panasz
Amennyiben az érintett úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek,
tájékoztatásért és jogainak gyakorlásáért a DÓHSZK adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat.

Panasz ügyintézés a Hatóságnál
Jogainak érvényesítése érdekében az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
vizsgálatát kezdeményezheti az adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából.
A Hatóság elérhetősége:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím:
1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:
+36 (1) 391-1400
Fax:
+36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL
http://naih.hu

Bíróság
Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el.
Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye
(ideiglenes lakcím), illetve a Hatóság székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A
lakóhelye
vagy
tartózkodási
helye
szerinti
törvényszéket
megkeresheti
a
http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-keresooldalon. Amennyiben Ön úgy véli, hogy
személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek, jogainak gyakorlásáért bírósághoz is fordulhat.

