
Mandulafa Óvoda általános adatvédelmi tájékoztató 

Tájékoztatjuk, hogy a 2011. évi CXII. törvény, és az EU 2016/679. számú általános adatvédelmi 
rendelete (GDPR) alapján adatait alábbi célokból fogjuk kezelni: az egyházban szolgálatot teljesítő 
kapcsolattartó(k) önnel való kommunikációjának és kapcsolatfelvételének elősegítésére, információs 
anyagok küldésére (a Mandulafa Óvoda által szervezett programokról, óvodai jogviszony 
keletkeztetése, illetve azokat érintő és óvodaélettel kapcsolatos hírekről). A 16 életévét be nem töltött 
gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, 
ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte, 
amelyet a szülő aláírásával igazol. Az adatkezelésre a Mandulafa Óvoda jogosult. Az adatkezelés 
időtartama az érintett hozzájárulásának visszavonásáig szól. Az adatokat a Mandulafa Óvoda vezetője, 
illetve annak illetékes munkatársai ismerhetik meg. Érintett kérhet tájékoztatást személyes adatainak 
a kezeléséről, kérheti azok helyesbítését és törlését is. Jogainak a megsértése esetén bírósághoz 
fordulhat. Részletes adatvédelmi tájékoztatónkat a www.mandulafaovoda.hu/adatvedelem honlapon 
érheti el. 
 

Mandulafa Óvoda adatkezelő elérhetőségei: 
 

Hivatalos név: Mandulafa Óvoda  
Székhely: 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel utca 2/ a. 
Telefonszám: +36 20 403 7513 
Fax:  
E-mail: mandulafa.ovi@gmail.com 
Adószám: 19050883-1-13  

Nyilvántartási szám: OM 203323 
Képviselő: Ácsné Bordás Csilla önállóan  
Honlap: mandulafaovoda.hu 
 
 

A kezelt adatok: 

 
Óvodai, kirándulások jelentkezőinek személyes adatai 

 Adatok kezelésének célja(i): Rendezvények előkészítése, zökkenőmentes lebonyolítása, 
pénzügyi nyilvántartás vezetése. 

 Adatok tárolásának jogalapja(i): A programszervezés általi adatkezelés jogalapja az érintett 
személy önkéntes hozzájárulása. [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja] 16 éven aluliak esetén a 
szülő hozzájárulása [GDPR 8. cikk (1) bekezdés] 

 A kezelt adatok típusa: Személyes adatok: név, nem, állandó lakhely, óvodai intézmény, 
házastárs neve, gyereke neve, szül. hely, dátum, gépjármű rendszáma, Különleges személyes 
adatok ételallergia: az étkeztetés lebonyolítására, 16 éven aluliak esetén kezelt egyéb adatok: 
apa, anya neve és elérhetőségei 

 Az adatkezelés időtartama: A rendezvények lebonyolítását követően 2 hónap Ételallergiára 
vonatkozó adatokat a rendezvény után nem tároljuk 

 Adatok gyűjtésének forrása(i): érintettektől 
 Adatok címzettje(i), adattovábbítás: a X. pontban meghatározott adatfeldolgozók felé 



 Adatkezelő(k): Mandulafa Óvoda és képviseletükben és megbízásukban eljáró 
magánszemélyek 

 Adattárolás helye: Mandulafa Óvoda székhelyén saját tulajdonú szervereken. Saját fejlesztésű 
kirándulástszervező „admin” felület mögött lévő, saját telephelyen kezelt MySQL 
adatbázosokban. Az egyes személyes adatokhoz való hozzáférési jogosultságot jelen szabályzat 
mellékeltét képező táblázatok tartalmazzák. 

 

Felügyeletet ellátó érintettek személyes adatai 
 

 Adatok kezelésének célja(i): az óvoda különböző ifjúsági szolgálataiban résztvevő gyermekek 
felügyeletét ellátó személyek adatainak kezelése 

 Adatok tárolásának jogalapja(i): érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja] 16 
éven aluliak esetén a szülő hozzájárulása [GDPR 8. cikk (1) bekezdés] 

 A kezelt adatok típusa: név, és egyéb kapcsolat felvételi elérhetőségek 
 Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig 
 Adatok gyűjtésének forrása(i): az érintett adja meg 
 Adatok címzettje(i), adattovábbítás: a X. pontban meghatározott adatfeldolgozók felé 
 Adatkezelő(k): Mandulafa Óvoda és képviseletükben és megbízásukban eljáró 

magánszemélyek 
 Adattárolás helye: Mandulafa Óvoda székhelyén saját tulajdonú szervereken. 

 

Mandulafa Óvoda területére belépő személyek személyes adatai 
 

 Adatok kezelésének célja(i): Óvoda üzemeltetés, rendezvények biztonságos lebonyolítása, az 
Óvoda házirendjének való megfelelés 

 Adatok tárolásának jogalapja(i): Jogos érdek [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja] 
 A kezelt adatok típusa: képmás, egyes esetekben pl. biztonsági kockázatnál: név és 

telefonszám 
 Az adatkezelés időtartama: képmás esetén 30 nap, többi esetben a rendezvény befejezése, 

egyéb esetben a rendezvény befejezését követő 1 hét 
 Adatok gyűjtésének forrása(i): érintett 
 Adatok címzettje(i), adattovábbítás: X. fejezetben ismertetett adatfeldolgozók 
 Adatkezelő(k): Óvoda vezető tisztviselői, Gödöllői Hit Gyülekezet vezető tisztviselői 
 Adattárolás helye: Mandulafa Óvoda, saját videó rögzítő szerver 
 Adatfeldolgozó(k): X. fejezetben ismertetett adatfeldolgozók 

 

 

 

 

 

 



Mandulafa Óvoda foglalkoztatottak és óvodások 
 

 Adatok kezelésének célja(i): Óvoda szervezése és adminisztrációja, Munkaviszonyból adódó 
adatkezelés Óvodai viszonyból adódó adatkezelés. 

 Adatok tárolásának jogalapja(i): Szerződés (munka, megbízási, óvodai) [GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés b) pontja], 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről; 229/2012. (VIII. 28.) Korm. 
rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról, 1992. évi XXXIII. törvény a 
közalkalmazottak jogállásáról, 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési- oktatási 
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról, érintett 
hozzájárulása, 16 éven aluliak esetében szülői hozzájárulás [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) 
pontja], [GDPR 8. cikk (1) (2) bekezdés], Jogi kötelezettség [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja] 

 A kezelt adatok típusa: foglalkoztatáshoz szükséges, szerződések teljesítéséhez szükséges 
személyes adatok, óvodások személyes adatai, Különleges személyes adatok ételallergia: az 
étkeztetés lebonyolítására, 16 éven aluliak esetén kezelt egyéb adatok: szülők neve és 
elérhetőségei, emailcím, 

 Az adatkezelés időtartama: nincs elévülés 
 Adatok gyűjtésének forrása(i): érintett adja meg, 16 éven aluliak esetében a szülők 

adatközlése 
 Adatok címzettje(i), adattovábbítás: a X. pontban meghatározott adatfeldolgozók felé 
 Adatkezelő(k): Mandulafa Óvoda, Hit Gyülekezete Gödöllő 
 Adattárolás helye: Mandulafa Óvoda központjában levő számítógépeken, és papír alapon 

zárható szekrényben 

X. Adatfeldolgozó 
 
Egyéb adatfeldolgozók, címzettek 
 

Mandulafa Óvoda  
Tevékenység: biztosítja a Mandulafa Óvoda teljes informatikai hátterét. 
Cím: 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel utca 2/ a. 

További adatfeldolgozók 
Magyar Posta Zrt 
Tevékenység: a postai küldemények kézbesítéséért felelős szervezet 

Extrico Systems Hungary Zrt 
Cím: 1033 Budapest, Búza utca 12-14 
Adószám: 23705483241 
Cégjegyzékszám: 0110047240 

Treatuniq Kft 
Cím: 2100 Gödöllő, Liszt F utca 19. 
Adószám: 12904365213 
Cégjegyzékszám: 1309092242 
 



 
Közös adatkezelők 
 
Mandulafa Óvoda  
Tevékenység: biztosítja a Mandulafa Óvoda teljes informatikai hátterét. 
Cím: 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel utca 2/ a. 

Hit Gyülekezete Gödöllő 
2100 Gödöllő, Horgásztó u. 10 

 

Gödöllő, 2018. július. 1 

 

 

Ácsné Bordás Csilla 

Intézményvezető 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


