Happy Kids Nemzetközi Óvoda és Bölcsőde
Happy Kids National Kindergarten and Nursery
Adatkezelő: Hetedhét Ország Alapítvány

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy a Hetedhét Ország
Alapítvány (a továbbiakban: Adatkezelő) által végzett adatkezelésre vonatkozóan az Adatkezelővel
kötendő kötelmi jogviszony (pl. szerződéses jogviszony) létesítését megelőzően a személyes adat
jogosultját az Adatkezelő által alkalmazott és tiszteletben tartott adatvédelmi és adatkezelési elvekről,
szabályokról és rendelkezésekről tájékoztassa.
A Tájékoztató az Adatkezelő ügyfeleivel, mint természetes személyekkel kapcsolatban végzett
adatkezelésekre vonatkozik.
1.

Az Adatkezelő
Adatkezelő cégneve: Hetedhét Ország Alapítvány
Adatkezelő elérhetősége: 1124 Budapest, Fodor u. 36.
Adatkezelő adatkezelési felelősének neve: Peter Frank Jones
Elérhetőség: 06-1-356-2440; info@happykids.hu

2.

Az Adatkezelő felhívja a személyes adat jogosultjának figyelmét arra, hogy az Adatkezelő és
ügyfél között amennyiben kötelmi jogviszony (így pl. szerződés) jön létre, az ügyfél, mint a
személyes adat jogosultja a személyes adatainak az Adatkezelő általi megismeréséhez és
kezeléséhez hozzájárul.

3.

4.

Az Adatkezelő hatályos Adatkezelés Szabályzatát honlapján elektronikus formában közzéteszi,
illetve az Adatkezelő székhelyén papír alapon hozzáférhetővé teszi. Amennyiben a személyes
adat jogosultja erre vonatkozó elektronikus vagy papír alapú kérelmet terjeszt elő, Adatkezelő
az Adatkezelési Szabályzatát elektronikus levél mellékleteként megküldi a személyes adat
jogosultja által megadott elektronikus levelezési címre.
Az Adatkezelő által ügyfél vonatkozásában végzett adatkezelés célja:
a.

Adatkezelő és a személyes adat jogosultja közötti tanulói, óvodai kötelmi
jogviszony létrehozása, fenntartása, e jogviszonyból eredő jogok gyakorlása és
kötelezettségek teljesítése;
b. Adatkezelőt a jogviszonnyal kapcsolatban terhelő jogi kötelezettség teljesítése
A gyermekek személyes adatai a köznevelésről szóló törvényben meghatározott nyilvántartások
vezetése céljából, pedagógiai célból, gyermek- és ifjúságvédelmi célból, egészségügyi célból,
társadalombiztosítási, szociális juttatás céljából, a célnak megfelelő mértékben, célhoz kötötten
kezelhetők.

jogalapja:
Adatkezelő személyes adatokon végzett adatkezelést, személyes adatok megismerését,
gyűjtését vagy felhasználását csak abban az esetben jogosult végezni (akkor rendelkezik
jogcímmel),
a.

b.

c.

az adatkezelést törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban
meghatározott körben, különleges adatnak vagy bűnügyi személyes adatnak nem
minősülő adat esetén- helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból
elrendeli
az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a személyes
adatok jogosultja az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően a
személyes adatok jogosultjának kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
amennyiben az adatkezelés Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez szükséges;

terjedelme:
Felvételi jelentkezéskor:
Amennyiben az Óvoda óvodai ellátásra felvételi eljárást hirdet, a felvételi eljárásban való
részvétel feltétele, hogy a felvételét kérő személy egyes személyes adatait az Óvoda számára
megadja. Az így megismert személyes adatokat az Adatkezelő kizárólag a felvételi eljárással
kapcsolatos adminisztratív és statisztikai célú ügyintézés során jogosult felhasználni.
Adatkezelés jogalapja az Nktv. rendelkezései alapján, Adatkezelő óvodai tevékenységéből
fakadó kötelezettségeinek ellátása, a gyermekek biztonságos és megfelelő óvodai ellátásának
biztosítása. A felvételi eljárásban való részvételhez feltétlenül szükséges személyes adatok a
következők:
a. felvételi eljárásban részt vevő gyermek neve,
b. felvételi eljárásban részt vevő gyermek születési helye és ideje,
c. felvételi eljárásban részt vevő gyermek lakcíme, tartózkodási helye,
d. felvételi eljárásban részt vevő gyermek nemzetisége, útlevélszáma, személyi
igazolvány száma, TAJ-száma, oktatási azonosítója
e. felvételi eljárásban részt vevő gyermek anyanyelve, angol nyelvtudásának szintje,
egyéb nyelvtudása
f. választott óvodai csoport,
g. felvételi eljárásban
részt vevő
gyermek
törvényes
képviselőjének /képviselőinek neve, nemzetisége, útlevélszáma,
h. felvételi eljárásban részt vevő gyermek törvényes képviselőjének/képviselőinek
lakcíme, tartózkodási helye,
i. felvételi eljárásban részt vevő gyermek törvényes képviselőjének/képviselőinek
elérhetőségei, munkahelyi elérhetőségei (2 db telefonszám, e-mail cím)
j. meghatalmazott vagy egyéb kapcsolattartásra jogosult személy neve,
telefonszáma
Amennyiben a felvételi eljárásban részt vevő személy korábban állt már tanulói
jogviszonyban más köznevelési intézménnyel, akkor köteles megadni a következő
adatokat is:
k. köznevelési intézmény neve,
l. köznevelési intézmény székhelye, OM azonosítója,
m. köznevelési intézményből való kijelentkezés időpontja

Felvételt nyert érintettek esetén (fentieken túl):
Adatkezelő az Nktv. 43-44. § értelmében kezeli a következő, az Óvodával jogviszonyban lévő
természetes személyek adatait:
a. gyermek neve,
b. születési helye és ideje,
c. lakóhelyének címe,
d. tartózkodási helyének címe, telefonszáma, nem magyar állampolgárság esetén a
Magyar Köztársaság területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító
okirat megnevezése, száma anyja neve,
e. neme,
f. a szülő, gondviselő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma,
g. gyermekek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok,
h. oktatási azonosító szám,
i. társadalombiztosítási azonosító jel,
j. sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok,
k. gyermek egészségügyi problémáival kapcsolatos adatok (betegségek, allergiák,
érzékenység, speciális táplálkozás, meg kapott vagy még meg nem kapott oltások)
l. beilleszkedési,
tanulási,
magatartási
nehézséggel
küzdő
gyermek
rendellenességére vonatkozó adatok,
m. a gyermekbalesetre vonatkozó adatok,
n. tankötelezettség ténye,
o. évfolyam, óvodai csoport,
p. jogviszony kezdetének, megszűnésének ideje és jogcíme,
q. jogviszonyban részes nevelési-oktatási intézmény neve, címe, OM azonosítója,
r. nevelés, oktatás helye,
s. a fentieken túl jogszabályban biztosított kedvezményekre való jogosultság
elbírálásához és igazolásához szükséges azon adatok, amelyekből megállapítható
a jogosult személye és kedvezményre való jogosultsága.
5.

Adatkezelő nem jogosult az általa kezelt, őrzött személyes adatot más személynek továbbítani,
vagy egyéb formában hozzáférhetővé tenni kivéve:
a.
b.

c.
d.
e.
f.

g.
h.

fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, közigazgatási szerv,
nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat,
sajátos nevelési igényre, a beilleszkedési zavarra, tanulási nehézségre, magatartási
rendellenességre vonatkozó adatok, a pedagógiai szakszolgálat intézményeitől a
nevelési-oktatási intézményekkel, illetve vissza,
a magatartás és tudás értékelésével kapcsolatos adatok a nevelőtestületen belül, a
szülőnek,
a gyerek óvodai/iskolai felvételével, átvételével kapcsolatban az érintett óvodához,
iskolához,
az egészségügyi, óvodai, egészségügyi feladatot ellátó intézménynek a gyermek,
tanuló egészségi állapotának megállapítása céljából,
a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és
ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek a gyermek
veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából,
az óvodai fejlődéssel, iskolába lépéshez szükséges fejlettséggel kapcsolatos adatok
a szülőnek, a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az iskolának.
amennyiben az adattovábbítást jogszabály írja elő (pl. statisztikai adatgyűjtés;
munkáltatót terhelő adatszolgáltatási kötelezettség) és az adattovábbítás

címzettjeként bíróság, hatóság vagy egyéb szerv Adatkezelő felé hivatalos
megkeresését eljuttatja;
6.

Az Adatkezelő a személyes adatot a kötelmi jogviszony megszűnésétől 5 évig tárolja, kivéve,
ha a jogszabály eltérő követelményt támaszt.

7.

A személyes adat jogosultját megillető jogok:
Azokat a természetes személyeket, akinek a személyes adatait az Adatkezelő kezeli, az
Adatkezelő adatkezelését illetően a következő jogosultságok illetik:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

8.

tájékoztatáshoz való jog;
helyesbítéshez való jog;
hozzáféréshez való jog
törléshez való jog;
adatkezelés korlátozásához való jog;
adathordozhatósághoz való jog;
tiltakozáshoz való jog.

Jogorvoslati lehetőségek:
Amennyiben a személyes adat jogosultja a személyes adatai kezelése vonatkozásában azt
tapasztalja, hogy a Társaság megsérti az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottakat, úgy
jogai védelme érdekében jogorvoslati kérelemmel fordulhat a területileg illetékes bírósághoz,
vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: http://naih.hu

