
 

Adatkezelési tájékoztató a 2020. évi beiratkozáshoz 

„Tájékoztatjuk, hogy gyermeke nevét, születési helyét és idejét, nemét, állampolgárságát, lakóhelyének, 

tartózkodási helyének címét, társadalombiztosítási azonosító jelét, nem magyar állampolgár esetén a 

Magyarország területén való tartózkodás jogcímét és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezését, 

számát, továbbá szülője, törvényes képviselője nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét és telefonszámát a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján jogszerűen 

tarthatjuk nyilván és kezelhetjük. Az adatkezelés időtartama a törvény 139.§ (4) bekezdés alapján a 

jogviszony megszűnésétől számított 5 évig lehetséges, azt követően a nyilvántartott adatokat töröljük. 

Email címét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény 5.§ b), illetve a GDPR 6. cikk 1. a) pontjában előírtak szerint az Ön önkéntes hozzájárulása 

alapján kezelhetjük hozzájárulása visszavonásáig, illetve legkésőbb a gyermek jogviszonyának 

megszűnéséig. 

Kérjük, hogy az alábbiakban jelölje (a négyzetbe tett jellel), amennyiben email címe kezeléséhez e 

tájékoztatást tudomásul véve hozzájárul a felvételi eljárás lebonyolítása és a kapcsolattartás 

megkönnyítése érdekében. 

  Alulírott egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy lent nevezett adatkezelő 

elektronikus levélcímem (email cím) gyermekem intézményi felvételének lebonyolítása és az 

elektronikus kapcsolattartás biztosítása céljából kezelje. 

Nyilatkozom, hogy az adatkezelésről megfelelő tájékoztatásban részesültem, továbbá tudomásul 

veszem, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban bármikor kérhetek tájékoztatást, valamint jelen 

hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom és az információs önrendelkezési jogaim érvényesítése 

céljából az adatkezelő alábbi elérhetőségeire küldött nyilatkozattal az önkéntes hozzájárulásom alapján 

kezelt személyes adataim törlését kérhetem. 

Az Adatkezelő megnevezése: Diósd Város Önkormányzat 

Zöldfa Bölcsőde 

Elérhetőségeink: 

Postai címünk: 2049 Diósd, Kocsis u. 1 

Email címünk: zoldfabolcsode@diosd.hu 

Telefonszámunk: 23/545-082 

Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Fejes Péter 

Elérhetősége (email címe): drfejes.peter@hanganov.hu 

 

Személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén további jogorvoslati lehetőségért a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat, alábbi elérhetőségein: 

Hivatalos név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Postai cím:  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

Telefonszám:  +3613911400  

Email:  ugyfelszolgalat@naih.hu 

Weboldal: www.naih.hu 

 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/


Bölcsődei jelentkezési lap 

A gyermek adatai: 

A gyermek neve:………………………………………………..……….………. 

Születési helye:…………………….……Születési ideje:………………………. 

Lakcíme: ………………………………………………………………………… 

  A szülőkre/törvényes képviselőre vonatkozó adatok: 

Apa neve:………………………………………………………….……………… 

          Munkahelye:…………………………………………………………… 

          Telefonszám, e-mail: …………………………………………………... 

 

Anya neve (leánykori név is): ……………………………...…………………….. 

Munkahelye: …………………………………………………………... 

Telefonszám, e-mail: ………………………………..…………………. 

A gyermek testvéreire vonatkozó adatok: 

A gyermekkel egy háztarásban élő testvéreinek száma:…… 

A testvérek neve:                                          életkora:    

 ……………………………….………         .………    

 ………………………..………………        ..……...                     

 ………………..………………………        ..……...         

 Egyéb adatok: 

Részesül-e a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben?  igen – nem 

Tartósan beteg-e a gyermek? igen - nem 

Mikortól kérik az ellátást?................................................................ 

Mikortól kérik időszakos gyermekfelügyelet esetén a szolgáltatást? …………… 

Hogyan kérnek értesítést a felvételről?  telefon, email, postai út 

Egyéb megjegyzés: ………………………………………………………..…….. 

 

Dátum……..…….. 

 

……………………………….…..                 ………………………………….. 

aláírás anya/törvényes képviselő                      aláírás apa/törvényes képviselő      

 


