
Adatkezelő az alábbi törvényi felhatalmazások alapján kezeli az Érintett adatait: 
 
 

 Óvodai nevelés Gyermekétkeztetés Foglalkoztatás, munkaügyi adatok 
kezelése 

Adatkezelés 
jogalapját 
megállapító 
törvényhely 
 

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 41. § (4) 

a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 21/B. § 

– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 5. sz. melléklet, 
– a munka törvénykönyvéről szóló 2012. 
évi I. törvény 10. § (2) és 44/A. § 

Kezelt 
adatok köre 

– a gyermek neve, születési helye és 
ideje, neme, TAJ száma, 
állampolgársága, lakóhelyének, 
tartózkodási helyének címe,  
nem magyar állampolgárság esetén a 
Magyar Köztársaság területén való 
tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra 
jogosító okirat megnevezése, száma; 
 
– a Szülő neve, lakóhelye, tartózkodási 
helyének címe, telefonszáma; 
 
– a gyermek óvodai fejlődésével és 
óvodai jogviszonyával kapcsolatos 
adatok, továbbá a Gyermek felvételivel 
kapcsolatos adatai;  
 
– az a köznevelési alapfeladat, amelyre a 
Gyermek jogviszonya irányul, valamint a 
jogviszony szünetelésével, 
megszűnésével kapcsolatos adatok; 

– szülő neve, születési helye, ideje, 
anyja neve, állandó lakcíme, 
– gyermek neve, születési helye, 
ideje, anyja neve, 
– gyermek tartósbetegsége, 
fogyatékossága, 
– családban nevelt tartósan beteg, 
fogyatékos gyermek van-e, 
– családban 3 vagy több gyermeket 
nevelnek-e, 
– gyámhatóság a gyermek nevelésbe- 
vételét elrendelte-e, 
– rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesül-e, 
– családban az egy főre jutó havi 
jövedelem összege  

– alkalmazott neve, születési neve, 
születési helye, születési ideje, anyja neve, 
állandó lakcíme, ideiglenes lakcíme, 
telefonszáma, TAJ száma, adóazonosító 
jele, személyi igazolványa, erkölcsi 
bizonyítványa, egyéb bizonyítványai 
(iskolai bizonyítvány, szakképzettséget 
igazoló oklevél), lakossági folyószámla 
száma, gyermekeinek adatai (gyermekei 
neve, TAJ száma, adóazonosító jele, 
állandó lakcíme), 
– személyes gondoskodást végző 
személyek működési nyilvántartási száma, 
e-mail-címe, telefonszáma 



Adatkezelő az alábbi törvényi felhatalmazások alapján kezeli az Érintett adatait: 
 
 

– a Gyermek mulasztásával kapcsolatos 
adatok; 
 
– a kiemelt figyelmet igénylő Gyermekre 
vonatkozó adatok; 
 
– a gyermekbalesetre vonatkozó adatok; 
 
– a Gyermek oktatási azonosító száma 
 

Adatkezelés 
célja 

az Adatkezelő jogi kötelezettségének 
teljesítése, köznevelési közfeladatának 
ellátása (óvodai nevelés, ellátás, sajátos 
nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelése, nemzetiségi óvodai nevelés) 
 

a gyermekétkeztetési nyilvántartás 
vezetése, az ingyenes vagy 
kedvezményes gyermekétkeztetésre 
való jogosultság megállapítása 

az óvodai nevelés, ellátás működtetésének 
biztosítása, az Alkalmazottak 
nyilvántartásának vezetése 

Adat 
nyilván-
tartásának 
módja 

– Köznevelés Információs Rendszere 
(továbbiakban KIR) központi 
nyilvántartása, 
– papíralapú, 
– elektronikus (számítógép, merevlemez, 
CD, pendrive, külső winchester stb.) 
 

papíralapú vagy elektronikus papíralapú vagy elektronikus 

Adatkezelés 
időtartama 

az irattári őrzési idővel (5-10-50 év) 
megegyező időtartamú 
 

a gyermekétkeztetésre való 
jogosultság megszűnéséig 

a foglalkoztatásra irányuló jogviszony 
megszűnéséig 

 


