
 Besenyszögi Eszterlánc Óvoda és Konyha 

ADATKÉRŐ LAP SZEMÉLYES ADATOK 

HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ KEZELÉSÉHEZ 

 

Alulírott _______________________________________ a jelen nyilatkozat megtételével: 

- Kijelentem, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) 

alapján az készült Adatkezelési Tájékoztatót elolvastam, megértettem és tudomásul vettem. 

- Kifejezetten hozzájárulok, hogy az alábbiakban megjelölt személyes adatokat a 

Besenyszögi Eszterlánc Óvoda és Konyha, az alábbiakban megjelölt adatkezelési céllal 

kezelje. 

- Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat és a nyilatkozatban foglalt hozzájárulások 

megadása önkéntesen és az megfelelő tájékoztatás birtokában történt. 

Gyermek neve: _____________________________________________________________________  

Az óvoda által szervezett programokon történő fotózások alkalmával készült fotókat, 

videófelvételeket az intézmény megjelenítheti tájékoztatás céljából az: 

az óvoda honlapján ( www.besztovi.hu) .........................................................................  

az intézmény/csoport zárt facebook csoportjában, .........................................................  

intézményi dokumentációkban (beszámolók, pályázatok, …) .......................................  

promóciós céllal megyei/települési folyóirat és egyéb szakmai újságban ......................  

önkormányzati honlapon (besenyszog.hu) .....................................................................  

óvodába meghívott fényképészek igényfelmérés nélküli fotózásán való részvétel ............  

levelezési listában történő megjelenés kapcsolattartás céljából (név, e-mail cím)..............  

Csak azokat a sorokat kell megjelölni melyekre az adatkezelési hozzájárulást megadja! 

 

ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Adatkezelő: Besenyszögi Eszterlánc Óvoda és Konyha 

Adatkezelő honlapja: www.besztovi.hu 

Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása 

Személyes adatok címzettjei: óvodai dolgozók, weblapok, újságok szerkesztői 
Személyes adatok tárolásának módja: papír alapon / elektronikusan 

Személyes adatok tárolásának időtartama: hozzájárulás visszavonásáig, vagy a gyermek óvodai 

jogviszonyának fennállásáig 

 

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL 

 

a) Önnek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való 

hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását. Tiltakozhat az 

ilyen személyes adatok kezelése ellen. 

b) Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a 

visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

c) Joga van a felügyeleti hatósághoz (NAIH) panaszt benyújtani. 

d) További információk a Besenyszögi Eszterlánc Óvoda és Konyha Adatkezelési 

Tájékoztatójában olvashatók, mely elérhető az Intézmény honlapján (www.besztovi.hu) és 

székhelyén. 

Kelt: Besenyszög, 2022. év ______________ hó _________ nap 

  ____________________________  

 Aláírás 


