ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
ÉRVÉNYES 2018. MÁJUS 24-TŐL HATÁROZATLAN IDEIG
Az adatvédelem kiemelten fontos a számunkra és személyes adatai feldolgozásakor
nyitottan és átláthatóan szeretnénk eljárni. Ezért irányelvben rögzítjük, hogy hogyan
dolgozzuk fel és védjük személyes adatait.
Ki kezeli az Ön személyes adatait?

A Mini Klub Óvoda - Mini Klub Családi Bölcsőde Hálózat (továbbiakban Intézmény), a
Gyermekünk a jövő nonprofit kft és a Blavi Kids nonprofit kft (továbbiakban Fenntartó)
Mi a jogalapja ennek?
A 2011. évi CXC. törvény, a 20/2012 EMMI rendelet, az 1997. évi XXXI. törvény
feljogosítja az intézményt és a fenntartót a személyes adatok kezelésére. Emellett
természetesen önkéntes adatszolgáltatás alapján is, amelyet Ön megad nekünk.
Személyes adatainak minden egyes feldolgozásakor tájékoztatjuk Önt, hogy a
személyes adatok átvétele törvényi előíráson alapul, vagy szerződés megkötéséhez
szükséges, valamint kötelező-e a személyes adatok megadása, illetve ennek
megtagadásának mik a lehetséges következményei
A fent megnevezett intézmény és fenntartó felelnek az Ön személyes adataiért a
vonatkozó adatvédelmi törvények értelmében.
GYERMEKÜNK A JÖVŐ NOPROFIT KFT, 1046 BUDAPEST JÓSIKA UTCA 5
ADÓSZÁMA:23166266-2-41
EMAIL: miniklubovodabolcsode@gmail.com
BLAVI KIDS NONPROFIT KFT, 1046 BUDAPEST JÓSIKA UTCA 5
CÉGJEGYZÉKSZÁM:01-09-325135
EMAIL: miniklubovodabolcsode@gmail.com
Hol tároljuk az adatait?
Az Öntől kért adatokat kizárólag Magyarország területén tároljuk, azokat külsős
kezelőknek nem adjuk át. A papír alapú személyes adatokat elkülönítetten kezeljük a
többi irattól, zárt helyiségben. Az elektronikus adatokat pedig a számítógép
merevlemezének elkülönített részén kóddal védve.
Ki fér hozzá az adataihoz?

Az adatait megoszthatjuk a munkavállalókkal, de kizárólag munkakörével
összefüggésben kezelheti azokat. Adatait soha nem adjuk tovább, értékesítjük vagy
cseréljük el marketingcélokból. A harmadik feleknek továbbított adatokat csak az

Önnek nyújtott szolgáltatás lehetővé tétele érdekében használjuk fel. Harmadik fél
csak hivatalos szerv lehet, ilyen például a Magyar Államkincstár valamint az intézmény
és a fenntartó törvényességi felügyeletét ellátó szervek.
Mik az Ön jogai?

Hozzáférési jog:

Önnek bármikor joga van információt kérni az általunk tárolt személyes adatairól.
Vegye fel a kapcsolatot velünk a fenti elérhetőségek egyikén és személyes adatait emailben elküldjük.
A helyesbítés joga:

Joga van kérni személyes adatai helyesbítését, amennyiben azok helytelenek,
beleértve a hiányos személyes adatai pótlásának jogát.
A törléshez való jog:

Jogában áll bármely, az általunk feldolgozott személyes adatainak törléséhez abban
az esetben, ha nem történt hivatalos jelentkezés az intézményeinkbe vagy nem
szeretné, ha hírlevelet küldjünk Önnek pl. rendezvényeinkről, programjainkról vagy
táborainkról. Kivételt képez ez alól, amennyiben beíratta gyermekét az intézménybe
és az aktuális programokról értesítést küld az intézmény illetve a fenntartó.
Az ellenvetés joga a feldolgozás ellen jogos érdek alapján:

Joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen. Amennyiben ezt jelzi
személyes adatait minden rendszerből –amelyekre ráhatásunk van – töröljük, kivéve
azokat, amelyek megtartását jogszabály írja elő részünkre.
A korlátozás joga:

Joga van kérelmezni, hogy korlátozzuk személyes adatainak feldolgozását a
következő körülmények között:
-

-

Ha ellenvetése van a feldolgozással szemben jogos érdeke alapján,
korlátozzuk az adatok feldolgozását a jogos érdek igazolásának
megtörténtéig.
Ha állítása szerint a személyes adatai helytelenek, korlátoznunk kell az ilyen
adatok feldolgozását a személyes adatok pontosságának igazolásáig.
Ha a feldolgozás jogtalan, ellenezheti a személyes adatai törlését, és helyette
kérheti személyes adatai korlátozását.

-

Ha már nincs szükségünk a személyes adataira, de a törvényi előírás
betartása érdekében még meg kell tartania azokat.

Hogyan gyakorolhatja a jogait?

Nagyon komolyan vesszük az adatvédelmet, és ezért bármikor kapcsolatba léphet
velük a miniklubovodabolcsode@gmail.com címen és rövid időn belül válaszolunk rá.
Adatvédelmi munkatárs:

Adatvédelmi munkatársat jelöltünk ki annak biztosítása érdekében, hogy személyes
adatait mindig nyitott, pontos és törvényes módon dolgozzuk fel. Adatvédelmi
munkatársunkkal a miniklubovodabolcsode@gmail.com címen léphet vele
kapcsolatba.
A felügyeleti hatóságnál való panasztétel joga:

Ha úgy gondolja, hogy a személyes adatait helytelenül dolgozzuk fel, lépjen velünk
kapcsolatba. Joga van panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információsszabadság
Hatóságnál amelynek elérhetősége www.naih.hu található meg.
Az Adatvédelmi nyilatkozat frissítései:

Előfordulhat, hogy frissítenünk kell az Adatvédelmi nyilatkozatunkat. Az Adatvédelmi
nyilatkozat
legújabb
verzióját
bármikor
elérheti
a
weboldalunkon
www.miniklubovodabolcsode.hu
Egyéb tájékoztató:
Az intézmény területén biztonsági kamarafelvétel készül, amelyet rögzítünk. A
kamerafelvétel kizárólag biztonsági előírások betartásának ellenőrzéséhez használjuk
fel, ami a gyermekek és felnőttek és tárgyak biztonságát szolgálja.
A kamerafelvételt az intézmény jellege miatt 8 napig tároljuk és bármilyen személyt
és/vagy berendezést érintő eset felvétele kimentésre kerül és átadjuk az illetékes
hatóságnak.
A honlapunk nem végez adatgyűjtő tevékenységet, nem használ sütiket. Az
intézménybe-táborba való elektronikus jelentkezés során az űrlap önkéntes
adatszolgáltatás alapján továbbítja számunkra az adatokat és jelen adatvédelmi
rendelkezés vonatkozik rájuk.

ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS

Alulírott………………………………………..hozzájárulok, hogy a Mini Klub ÓvodaMini Klub Családi Bölcsőde Hálózat valamint ezeknek a fenntartója a
miniklubovodabolcsode.hu oldalon, a Házirendben és SZMSZ-ben megtalálható
adatvédelmi nyilatkozat szerint részemre email-es megkeresést küldjön,
személyes

adataimat

(név…………………………………………)
feladatellátási-adatszolgáltatási

valamint
személyes

kötelezettsége

gyermeke(i)m

adatait

ellátása

célzottan

során

kezelje

továbbítsa. Ezen hozzájáruló nyilatkozat visszavonásig érvényes.

A hozzájáruló e-mail címe: ………………………………………………………..

Dátum: …………………………

………………………..
Olvasható név

………………………….
Aláírás

a
és

