SZÜLŐI NYILATKOZAT
KISPESTI KÓFICOK KERÜLETI NAPKÖZIS TÁBOR
2019.
A táborban a gyermek biztonsága érdekében a Wekerlei Kultúrház és Könyvtár továbbá az étkezési
díj beszedése érdekében a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Gazdasági Ellátó
Szervezet, valamint a táborban dolgozó illetékes munkatársak elkérik és kezelik a gyermek és a szülő
következő személyes adatait:
A táborozó gyermek természetes azonosító adatai, TAJ száma, különleges egészségi adatai
amennyiben van, - pl. allergia,-, normatív étkezési kedvezmények alapjául szolgáló személyes
szenzitív adatai (Igazolások: SNI, TB. Határozatok: RGYVK, nevelésbe vétel. Egyéb szociális
kedvezménnyel kapcsolatos adatok.)
A szülők személyes adatai közül: neve, címe, elérhetőségei, és természetes személyi azonosító
adatai.
A szülő a kiskorú gyermeke beíratásával hozzájárul gyermeke és saját személyes adatainak
kezeléséhez, a Wekerlei Kultúrház és Könyvtár és Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest
Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet által, valamint tudomásul veszi az Wekerlei Kultúrház és
Könyvtár – mint szervező – Adatvédelmi tájékoztatójában foglaltakat, melyek elolvashatóak a
wkk.kispest.hu oldalon vagy személyesen az intézményben.
Az adatkezelés célja: kapcsolattartás, szükség esetén a gyermek orvosi ellátása, étkezési
befizetések kezelése.
Az adatkezelés időtartama: nyári tábor végétől számított 1 naptári hónap, de legfeljebb 2019.
szeptember 30. napjáig.
Az adatok tárolásának módja: papír alapú és elektronikus, a lakoma programon keresztül.
Az adatokhoz való hozzáféréssel rendelkezők köre: (Adatkezelők:)
A tábor dolgozói közül a gyermekekkel nevelési, oktatási, szakértői, tanácsadói vagy más, a tábor
alapfeladataival kapcsolatban tevékenységet végző közalkalmazotti jogviszonyban álló érdemi
ügyintézői, vagy az ezzel kapcsolatos nyilatkozatot aláíró megbízási jogviszonyban alkalmazottak mint adatkezelők – a személyes adatokat a jogszabályi előírások szerint kezelik.
Az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása:
Az adatkezeléshez történő hozzájárulását a szülő bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail
címre küldött levélben. Ez esetben az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás
visszavonásakor történik meg. Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása a tábor igénybevételének
azonnali felfüggesztésével jár.
Az adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb
megadott elérhetőségi lehetőségeken.
Budapest, 2019. ...........…..…hó…....….nap
__________________________
szülő aláírása
Kezelt adatok:
Gyermek neve:................................................................................
Szülő/gondviselő telefonszáma:......................................................
Szülő/gondviselő e-mail címe:.........................................................
Egyéb kezelendő adatok:………………………………………………

Tájékoztatás a jogorvoslat lehetőségéről:

Kedves Szülő!
Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse a WKK igazgatóját, így lehetőség nyílik
arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk,
hogy a vázolt probléma megoldódjon.
Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a
hatóságot az alábbi elérhetőségeken:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: https://naih.hu
Koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57''
Ön a jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A
pert - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is
megindíthatja.

