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NYILATKOZAT 

Gyermek neve: 

Születési hely, idő:  

Állampolgárság: 

kiskorú gyermekemre nézve gondviselőként/szülőként 

Szülő/ gondviselő neve: 

Születési hely, idő:  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

5.§ és 6.§-aira alapítva nyilatkozom, hogy 

HOZZÁJÁRULOK 

 

ahhoz, hogy a CAMBRIDGE Angol Nyelvi Sportóvoda (székhe1y: 1182 Budapest, Gyergyó 

utca 16.; OM: 200846) az alábbi saját adataimat és gyermekem adatait kezelje és tárolja a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 41. §-ában meghatározottak szerint.  

Az adatkezelés helye a CAMBRIDGE Angol Nyelvi Sportóvoda székhelye 

 Címe: 1182 Budapest, Gyergyó utca 16. 

Az adatkezelés célja és feltételei:  

a) A gyermek neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője neve, 

törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és 

telefonszáma, jogviszonya kezdete, szünetelésének ideje, megszűnése, mulasztásainak száma a 

tartózkodásának megállapítása, a nevelési napon az óvoda által szervezett kötelező foglalkozástól 

való távolmaradás jogszerűségének ellenőrzése és a gyermek szülőjével, törvényes képviselőjével 

való kapcsolatfelvétel céljából, a jogviszonya fennállásával, az óvodai jogviszonyból fakadó 

kötelezettségek teljesítésével összefüggésben a fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, 

települési önkormányzat jegyzője, közigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat részére, 

b) óvodai, iskolai felvételével, átvételével kapcsolatos adatai az érintett óvodához, iskolához, 

egyéb ellátást biztosító intézménybe történő felvétellel kapcsolatosan az érintett intézményhez,  

c) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, társadalombiztosítási azonosító 

jele, szülője, törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási 

helye és telefonszáma, az óvodai egészségügyi dokumentáció, a gyermekbalesetre vonatkozó 

adatok az egészségi állapotának megállapítása céljából az egészségügyi feladatot ellátó 

intézménynek, 
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d) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője, törvényes képviselője 

neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, a gyermek 

mulasztásával kapcsolatos adatok, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekre vonatkozó adatok a 

veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából a családvédelemmel foglalkozó 

intézménynek, szervezetnek, gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, 

intézménynek, 

e) az igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges adatai az igénybe vehető állami 

támogatás igénylése céljából a fenntartó részére, 

f) a számla kiállításához szükséges adatai a napi étkezési díj megállapításához  

továbbítható. 

Továbbá a gyermek 

a) sajátos nevelési igényére, beilleszkedési zavarára, tanulási nehézségére, magatartási 

rendellenességére vonatkozó adatai a pedagógiai szakszolgálat intézményei és a nevelési-oktatási 

intézmények egymás között, 

b) óvodai fejlődésével, valamint az iskolába lépéshez szükséges fejlettségével kapcsolatos 

adatai a szülőnek, a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az iskolának, 

c) magatartása, szorgalma és tudása értékelésével kapcsolatos adatai a csoporton belül, a 

nevelőtestületen belül, a szülőnek, az iskolának, intézményváltás esetén az új intézménynek, a 

szakmai ellenőrzés végzőjének  

továbbítható. 

A nevelési-oktatási intézmény nyilvántartja továbbá azokat az adatokat, amelyek a 

jogszabályokban biztosított kedvezményekre való igényjogosultság elbírálásához és igazolásához 

szükségesek. E célból azok az adatok kezelhetők, amelyekből megállapítható a jogosult személye 

és a kedvezményre való jogosultsága. 

Az adatok megismerhetősége: a gyermekek adatait kizárólag a CAMBRIDGE Angol Nyelvi 

Sportóvoda (a továbbiakban: Intézmény)  és az arra felhatalmazott munkatársai és az Intézmény 

tevékenységei felett ellenőrzési jogkörrel bíró hatóságok kijelölt munkatársai ismerhetik meg. 

Az adatkezelők személye: a felvételi eljárásban és a szakmai megvalósításban felelős az 

Intézmény vezetője és az Intézményt fenntartó szervezet testületéleténe elnöke, valamint a 

meghatározott alkalmazottai vesznek részt. 

Az adatkezelés időtartama: adatkezelés kizárólag az Intézmény tevékenységeit szabályozó 

jogszabályok figyelembe vételével történik (pl.: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény). 

Kelt: Budapest, 2021. 
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