I.sz. Összevont Óvoda
1238 Budapest, Szitás u. 99.

Tárgy: Óvodai felvétel iránti kérelem

Alulírott………………………………………..(név)………………………...………………..(helység)
…….(ir.sz.)…………………………………u. ………sz. alatti lakos kérem, hogy gyermekem óvodai
elhelyezését biztosítani szíveskedjék.
A gyermek adatai:
A gyermek neve:……………………………………………………………………………
Születési hely, év, hó, nap:………………………………………………………………….
Állampolgársága:…………………………….
Állandó lakcíme:……………………………………………………………………………………..
Tartózkodási helye:…………………………………………………………………………………..
TAJ száma:………………….
Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül:

igen

nem

Sajátos nevelési igényű:

igen

nem

BNO kód:
Szülő, gondviselő adatai:
Apa neve:………………………………………………..Foglalkozása:………………..
Elérhető telefonszám:………………………………….
Anya leánykori neve:……………………………………Foglalkozása:………………..
Elérhető telefonszám:…………………………………..
Email elérhetőség:………………………………………
A gyermek előzetesen:

bölcsödébe járt
anyja gyermekgondozási segélyt vett igénybe
otthon vigyáztak rá
óvodába járt

Gyermekem felvételét
elsősorban a lakóhely/tartózkodási hely/munkahely* szerint körzetes _______________________ Óvodába
nem körzetes

Óvodába

másodsorban a lakóhely/tartózkodási hely/munkahely* szerint körzetes _____________________Óvodába
nem körzetes __________________________Óvodába
harmadsorban a lakóhely/tartózkodási hely/munkahely* szerint körzetes ____________________Óvodába
nem körzetes __________________________ Óvodába
Ugyanaz az óvoda nem jelölhető többször. A három megjelölt óvoda egyben a jelentkezési szándék
sorrendjét is tükrözi.
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A családban élő kiskorú gyermekek száma: ………..
Ebből:

otthon van kisebb testvér

………..

bölcsödébe jár:

………..

óvodába jár:

………..

általános iskolába jár:

………..

középiskolába jár:

………..

Ételallergiás a gyermekem:

igen

-

nem

Allergia típusa: ……………………………………………………………………………………………………………………
Tartós betegség: ………………………………………...... ( szakorvosi igazolás másolatát kérjük csatolni !)
Gyermekem német nemzetiségi nevelésben való részvételét igénylem: igen – nem
(ha igennel válaszol, kérjük csatolni a „ Kérelem német nemzetiségi óvodai nevelés megszervezéséhez” c.
nyomtatványt )

ADATKEZELÉSI KIKÖTÉS
SZEMÉLYES ADATOK HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ KEZELÉSÉHEZ
KISKORÚ SZEMÉLYT ILLETŐEN
az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló ) 2016/679 rendeletében (GDPR),
továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben
(Infotv.), valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Köznev. tv.) és a 20/2012. (VIII.31.)
EMMI rendeletben (EMMI rendelet) foglaltakra figyelemmel

1. Az adatkezelő
Név: I. sz. Összevont Óvoda
Székhelye: 1238 Budapest Szitás utca 99.
Telefonszám: 06 1 287-0095
E-mail: . szitasovi@gmail.com
Internet: http://www.hetenegynyelven.hu/
TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT (gyermek és szülő) JOGAIRÓL:
Adatkezelés célja: 16 év alatti Érintett és a fölötte szülői felügyeletet (törvényes képviseletet)
gyakorló személy adatainak kezelése a Köznev. tv. és az EMMI rendelet előírásainak megfelelően
jogszabályi kötelezettség teljesítése céljából.
Az óvoda fentiekben megjelölt célú adatkezelésének jogalapja az érintett, ill. az érintett személy
feletti felügyeleti jogot gyakorlónak egyértelmű és kifejezett hozzájárulása, továbbá jogszabályi
kötelezettség.
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Az adatkezeléssel érintettek köre: minden olyan természetes személy (Ön, mint érintett személy
feletti felügyeleti jogot gyakorlója), aki egyértelmű, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az
intézmény a személyes adatait a fentiekben megjelölt célból kezelje.
A személyes adatok címzettjeinek kategóriái, vagyis akik megismerhetik az adatokat: az
intézményvezető, a felvételt bonyolító alkalmazott, egyéb polgári jogi jogviszony keretében
intézményünkkel kapcsolatban állók, akiknek munkakör vagy a szerződés szerinti feladataik
teljesítéséhez elengedhetetlen az adatok kezelése, továbbá az intézményünkkel kapcsolatban álló
külső partnerek.
Az adatkezelés helye: az intézmény székhelye, ill. külső megbízott/partner esetén az adott
megbízott/partner székhelye, telephelye.
Adatkezelés időtartama: a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásáig, ill. a
gyermek óvodai nevelésének befejezését követő év végéig.
Önnek, mint érintett személy felett felügyeleti jogkört gyakorlónak joga van kérelmezni az
adatkezelőtől a gyermekére vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését,
törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
valamint a joga van az adathordozhatósághoz. Joga van a hozzájárulása bármely időpontban
történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott
adatkezelés jogszerűségét. Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani.
A fenti adatkezelések kapcsán intézményünk, mint Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy
az érintett azon adatainak megadása, amelyeket jogi kötelezettség (óvodai jogviszony
létesítése) vagy az Adatkezelővel létrejövő –gyermekétkezés igénybevételére, sajátos nevelési
igényű gyermek fejlesztésének ellátása érdekében kezel, az adott szolgáltatás nyújtása,
fejlesztés igénybe vételének feltételeként értelmezhető, ezáltal a szükséges adatok megadása
nélkül az adott szolgáltatás nyújtása, fejlesztés igénybe vétele, óvodai nevelése megkezdése
nem lehetséges.
További információk az óvoda honlapján elérhető Adatkezelési tájékoztatóban, ill. az óvoda
székhelyén elérhető adatkezelési szabályzatban olvashatóak.
A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, a fent nevezett gyermekre vonatkozó,
általam megadott személyes adatok és a saját személyes adataim a valóságnak megfelelnek.
A fent megadott gyermekem és a saját személyes adataim fentiekben megjelölt célú
kezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül kifejezett beleegyezésemet adom.
Az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismertem és tudomásul vettem.
Tisztában vagyok azzal, hogy a jelen nyilatkozatomat bármikor visszavonhatom, élhetek a
természetes személyeket megillető jogokkal és jogorvoslati lehetőségekkel.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a jelentkezési lapon szereplő adatokat az általam megjelölt óvodák,
illetve azok fenntartója az óvodai jelentkezési eljárással összefüggésben megismerje,
továbbítsa és kezelje.
Kelt, Budapest, 2020. év ………….. hó _____ nap
____________________________
törvényes felügyeletet gyakorló aláírás
3

Különélő vagy elvált szülők esetében csak az a szülő adhat érvényes adatkezelési nyilatkozatot, aki a szülői felügyeleti
jogok gyakorlására jogosult – az intézménynek azonban nem feladata, hogy ezt a kérdést mélységében vizsgálja, el kell
fogadnia az erről szóló szülői tájékoztatást azzal, hogy vita esetén az ellentmondást az erre jogosult hatóságnak
(gyámhatóság, bíróság) kell megoldania.

Előttünk, mint tanúk előtt:

Név:…………………………………………………..

Név:……………………………………………………

Lakcím:……………………………………………..

Lakcím:………………………………………………

Sz.ig.sz.:…………………………………………….

Sz.ig.sz.:………………………………………………

4

