
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      

 



HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT GYERMEK ADATAINAK KEZELÉSÉHEZ 

 

Alulírott   

Születési név:   

Születési hely, idő:   

Anyja neve:  

Lakcím:   

mint gyermekem  

Név:   

Születési hely, idő:   

 

(a továbbiakban: Érintett) törvényes képviselője, az Érintett nevében eljárva jelen nyilatkozat 

aláírásával úgy nyilatkozom, hogy megadom az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) a) 

pontja szerinti hozzájárulást az Érintett személyes adatainak jelen nyilatkozatban foglaltak 

szerinti kezeléséhez.  

 

Kijelentem, hogy ezen hozzájárulást önkéntesen, mindenfajta külső befolyástól mentesen, a 

megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg.  

 

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 

 

Az adatkezelés célja: 

Az Érintett képmásával való rendelkezés a bölcsődei nevelés-gondozás eseményeinek 

bemutatása, az Érintett fejlődésének nyomon követése, az egyének és csoportok fontosabb 

életeseményeinek megörökítése érdekében. 

 

Az adatkezelés jogalapja:  
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.), Infotv. 

 

Az Adatkezelő által kezelt adatok köre: 

Az Érintettről, illetve az Érintett bölcsődei csoportjáról, a különböző bölcsődei eseményeken 

készített fénykép-, illetve videofelvétel, valamint a beiratkozáshoz szükséges adatok. 

 

Az adatkezelés időtartama: 

Az adatkezelésre az Adatkezelő a jelen hozzájárulás Érintett törvényes képviselője általi 

visszavonásáig jogosult, illetve a beiratkozási adatok a jogszabályokban meghatározott ideig, a 

szakellátás igénybevételének megszűnésétől számított öt évig kezelhetők. 

 

Az adatok megismerésére jogosultak köre, az adatfeldolgozásra vonatkozó szabályok: 

Az Adatkezelő jogosult az Érintettet ábrázoló fényképeket és videofelvételeket közzétenni, 

nyilvánosságra hozni. Mindehhez az Adatkezelő jogosult a jogszabályokban foglaltak 

figyelembevételével és megtartásával az adatok feldolgozásához adatfeldolgozó segítségét 



igénybe venni, és a fényképeket a weboldalára/ közösségi médiás oldalára feltölteni, illetve 

nyomtatásban közzétenni. 

 

Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai, az érintett jogorvoslati lehetőségei: 

Az Érintettet (az Érintett törvényes képviselőjét) megilleti az előzetes tájékozódás joga, a 

hozzáférés joga, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, korlátozását, 

illetve tiltakozhat adatainak kezelése ellen az Adatkezelőnél, továbbá megilleti az 

adathordozhatóság joga. 

 

Megfelelő tájékoztatásban részesültem arról, hogy Önrendelkezési jog megsértése esetén 

panasszal az alábbi elérhetőségeken a NAIH-hoz (Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság, vagy bírósághoz fordulhatok. 

 

Hivatalos név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 

Postai cím:  1363 Budapest, Pf. 9. 

Telefonszám: +3613911400  

Email:  ugyfelszolgalat@naih.hu 

Weboldal: www.naih.hu 

 

 

Az adatkezelő adatkezelései során az Ön által megadott személyes adatokat a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 

szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (a 

továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. 

rendelet (a továbbiakban: GDPR) – előírásainak betartásával az alábbiak szerint használjuk fel. 

 

Tájékoztatást kaptam arról, hogy az intézmény az adataimat, valamint a gyermekem személyes 

adatait a mindenkor hatályos adatvédelmi törvény és rendelkezés, valamint az ágazati 

törvények előírásai szerint végzi. 

 

Nyilatkozom, hogy az adatkezelésről megfelelő tájékoztatásban részesültem, továbbá 

tudomásul veszem, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban az adatkezelő alábbi elérhetőségeire 

küldött kérelmemmel bármikor kérhetek tájékoztatást. 

 

 

Diósd, 2022………………………… 
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