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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Szentendre Város Önkormányzat a gyermekek nyári táboroztatásával összefüggő adatkezelési 
tevékenysége vonatkozásában 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 Európai Parlament és a Tanács 2016/679. sz. Rendeletének 13. cikkében foglalt 
tájékoztatási kötelezettségének az alábbiak szerint tesz eleget: 
 
1. Adatkezelő: Szentendre Város Önkormányzat 
 
2. Adatkezelés célja: adatkezelő az érintettek által megadott – a táborban résztvevő gyermekekre, 
valamint azok törvényes képviselőire vonatkozó - személyes és különleges adatokat a „Nyári napközis 
tábor 2022.” elnevezésű nyári napközis táborba történő jelentkezés biztosítása, a tábor megszervezése 
és lebonyolítása, az esetleges speciális étrend biztosítása, valamint a tábor időtartama alatt a 
kapcsolattartás céljából kezeli. Adatkezelő a megadott személyes adatokat eltérő célra nem használja.  
 
3. Adatkezelés jogalapja:  
- Az adatkezelés 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 Európai Parlament és a Tanács 2016/679. sz. Rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 
6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.  
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. 
pontja értelmében a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó 
helyi önkormányzati feladatok különösen a gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások. 
- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 41.§ (1) 
bekezdése szerint, a gyermekek napközbeni ellátásaként az életkornak megfelelő nappali felügyeletet, 
gondozást, nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek 
szülei, törvényes képviselői munkavégzésük - ideértve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást 
segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavégzést is -, munkaerő-piaci 
részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a 
nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali 
képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak 
gondoskodni.  
- A táborban részt vevő gyermekek törvényes képviselője a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának 
egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V.18.) NM rendelet 2. számú mellékletében maghatározott 
adattartalmú, a táborozást megelőző négy napon belül kiállított nyilatkozattal köteles igazolni a 
táborozásban részt vevő gyermek megfelelő egészségi állapotát a táborozás megkezdése előtt. A 
nyilatkozatot a táborozás ideje alatt a tábor helyszínén kell tartani. Az adatkezelés ezen személyes 
adatok tekintetében a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján történik.  
- Az adatkezelési tájékoztató 4. pontjában meghatározott személyes adatok egy része tekintetében az 
adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett személy hozzájárulásával 
történik. Az érintett személy – kiskorú esetén törvényes képviselője - írásbeli nyilatkozatával hozzájárul 
ahhoz, hogy az Adatkezelő az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges mértékben személyes 
adatait e célból kezelje. 

 
 
 
 
4. Az adatkezelő által kezelt adatok köre:  
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Kezelt személyes adatok köre Jogalap 
Gyermek neve, születési helye és ideje, lakcíme, 
anyja neve 
Törvényes képviselő/ szülő neve, lakcíme, 
telefonszáma, aláírása 

a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján- 
az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítéséhez szükséges 
 
A tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának 
egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V.18.) 
NM rendelet 2. számú melléklet 
 

Nyilatkozat, hogy a gyermeken nem észlelhető 
láz, torokfájás, hányás, hasmenés, bőrkiütés, 
sárgaság, egyéb súlyosabb bőrelváltozás, 
bőrgennyesedés, váladékozó szembetegség, 
gennyes fül- és orrfolyás, tetű, rüh 

a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján- 
az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítéséhez szükséges 
 
A tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának 
egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V.18.) 
NM rendelet 2. számú melléklet 
 

Gyermek taj száma, ételallergia, tartós betegség, 
gyógyszerhasználat ténye, egyéb olyan adat, amit 
a törvényes képviselő/ szülő a Nyilatkozat 
elnevezésű nyomtatványon megad 

a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja- az 
érintett (kiskorú esetén a törvényes képviselő) 
hozzájárulása alapján  
 

Kép- és videofelvétel a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja- az 
érintett (kiskorú esetén a törvényes képviselő) 
hozzájárulása alapján 

Törvényes képviselő/ szülő nyilatkozata, hogy a 
gyermeket mely személy hozhatja el a 
napköziből 

a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja- az 
érintett (kiskorú esetén a törvényes képviselő) 
hozzájárulása alapján 

Törvényes képviselő neve, születési neve, 
aláírása 
 
Gyermek neve, születési helye és ideje 

a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján- 
az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítéséhez szükséges 
 
2013. évi V. törvény  

Törvényes képviselő e-mail címe a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja- az 
érintett hozzájárulása alapján  
 

Gyermek iskolájának, osztályának megnevezése a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja- az 
érintett (kiskorú esetén a törvényes képviselő) 
hozzájárulása alapján 

 
Adatkezelő a fentiekben részletezett adatokon kívül más személyes adatot Önről és a napközit igénybe 
vevő gyermekről nem rögzít és kezel. 
  
 
5. Adatkezelés időtartama: adatkezelő az érintettek személyes adatait – a befizetést igazoló számlán 
szereplő név és lakcím kivételével – a „Nyári napközis tábor 2022.” elnevezésű nyári napközis tábor 
időtartama alatt, illetőleg az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Adatkezelő az 
érintettek személyes adatait tartalmazó nyilatkozatokat és dokumentumokat a napközi végét követő 30 
napon belül megsemmisíti. 

Az étkezési díj, valamint a táborozási költség befizetéséről kiállított számlát – melyen az érintett neve 
és lakcíme szerepel – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-ában foglaltak szerint, mint a 
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könyvviteli elszámolást alátámasztó számviteli bizonylatot az üzleti év lezárásától számított 8 évig kell 
megőrizni.   

 

6. Az adatok megismerésére jogosultak köre: az Ön által megadott személyes adatokhoz kizárólag az 
adatkezelő arra kifejezetten feljogosított munkatársai, valamint vele jogviszonyban álló olyan 
személyek férhetnek hozzá, akik a „Nyári napközis tábor 2022.” elnevezésű nyári napközi 
szervezésében és lebonyolításában részt vesznek. Adatkezelő különös figyelmet fordít arra, hogy az Ön 
és gyermeke személyes – kiemelten az egészségügyi – adatainak kezelése kizárólag a gyermeke 
biztonságos táboroztatásához szükséges mértékben kerüljön kezelésre. 
 
 
7. Adatbiztonsági intézkedés: Az adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az 
általa kezelt személyes adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről, 
különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, 
megsemmisülés, megsemmisítés ellen. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli. Az 
adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik. 
 
 
8. Az érintett személy jogai: az érintett személy az adatkezelőnél kérheti a személyes adatainak 
helyesbítését, törlését, zárolását, továbbá tájékoztatást kérhet az adatairól, azok forrásáról, az 
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről, az 
esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárításra megtett intézkedésekről. Az 
érintett személy jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása 
nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.  
 
 
9. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségei  
 
9.1. Amennyiben Ön úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek vagy annak 
veszélye fennáll, tájékoztatásért és jogainak gyakorlásáért az adatkezelő Adatvédelmi Tisztviselőjéhez 
fordulhat. 
Az adatkezelő adatvédelmi ügyekben tájékoztatást nyújtó felelőse:  
Név: dr. Kocsis Krisztina 
Beosztás: adatvédelmi tisztviselő 
Telefon: 26/785-144 
E-mail: dr.kocsis.krisztina@szentendre.hu 
Postacím: 2000 Szentendre, Városház tér 3. 
 
9.2. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulás lehetősége  
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 52. 
§ (1) bekezdése alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki 
vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban 
jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn. 

NAIH elérhetőségei: 
Posta cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.  
Cím (székhely): 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.  
Telefon: +36 (1) 391-1400  
Fax: +36 (1) 391-1410  
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  
 
9.3. Bírósági eljárás kezdeményezése  
Amennyiben az Ön megítélése szerint az adatkezelő a személyes adatokat a személyes adatok kezelésére 
vonatkozó szabályok megsértésével kezeli, közvetlenül bírósághoz is fordulhat. 


