
Adatkezelési tájékoztatás 
szülő részére, gyermeke óvodai jelentkezésével  kapcsolatos személyes adatok kezeléséről  

az európai általános adatvédelmi rendeletnek (GDPR) megfelelően 

Adatkezelő: Óbudai Waldorf  Óvoda, képviselője:Csáki Anikó Klára intézményvezető, elérhetőségek: +36-1-387-2530 

vagy +36-20-215-8782; owovoda@gmail.com 

Az adatkezelés célja és jogalapja a köznevelési jogszabályokban meghatározott óvodai nevelés megvalósítása, ezzel 

összefüggésben az óvoda jogszabályokban előírt adatnyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítése a 

köznevelési törvény (2011. évi CXC. törvény) és végrehajtási rendeletei (kiemelten: 229/2012. Korm. rend., a 20/2012. 

EMMI rend.) alapján. 

Az óvoda által kezelt személyes adatok köre, adattovábbítás, tárolási idő 

 

Jogszabályon alapuló adatszolgáltatás, adatkezelés:   

A gyermek személyes azonosító adatai (név, szül. hely, idő, anyja szül. neve, lakóhely, tartózk. hely, állampolgárság, neme, 

oktatási azonosító száma, TAJ, szülő, törv. képv.: neve, lakóhelye, tartózk. helye, telefonszáma); óvodai jogviszonnyal 

kapcsolatos adatok (gyermekfelvétel, SNI, BTMN gyermek, e, jogszabályi kedvezményre jogosultságot igazoló  adatok); 

egészségügyi adatok (, oltási könyv).  

Adattovábbítás: jogszabályban előírt címzetti körnek kell az óvodának továbbítania (KIR, fenntartó, jegyző, köznevelési 

feladatot ellátó szerv, pedagógiai szakszolgálat, érintett másik óvoda, iskola, szakmai ellenőrzést végző, család-, gyermek-

és ifjúságvédelmi szerv, iskola-egészségügyi szolgálat, bíróság, rendőrség, ügyészség nemzetbiztonsági szolgálat)  

Adattárolás időtartama: jogszabály szabályozza az óvodai dokumentumok irattári őrzési idejéhez igazodóan 1-20 év között, 

jellemzően 1-5 év.  

A jogszabályon alapuló személyi adatszolgáltatás kötelező, megtagadása jogellenes. 

 

Hozzájáruláson alapuló adatszolgáltatás, adatkezelés: 

Tájékoztatás az adatkezeléshez hozzájárulásról 

A hozzájárulásnak a szülő önkéntes akaratán kell alapulnia. Az óvodai jogviszony létesítésének és fenntartásának a 

hozzájárulás nem feltétele, nem követelménye, annak elmaradása semmilyen következménnyel, hátránnyal nem jár a 

gyermekre, szülőre. A hozzájárulást a szülő bármikor visszavonhatja, amely esetben az óvoda törli az adatot. A visszavonás 

a hozzájárulás alapján a visszavonás előtt végrehajtott óvodai adatkezelés jogszerűségét nem érinti. 

 

Óvodai szolgáltatás (szerződés) teljesítésén alapuló adatszolgáltatás, adatkezelés: 

1. Szülők, törvényes képviselő/gondozó adatai - név, lakcím, telefonszám, születési éve, foglalkozása, munkahelye, 

munkaidő beosztása, elektronikus levélcíme.  Az adatkezelés szükséges a hagyományos szülői részvételt meghaladó 

aktív szülői jelenlétet feltételező és arra építő Waldorf-óvodapedagógiai nevelés megvalósításához, ezen belül a szülő-

óvoda, a szülői közösség együttműködésének, kapcsolattartásának eszköze. 

Adattovábbítás: Az adattárolás csak a szülő által leadott iraton történik, adattovábbítást vagy egyéb adatkezelést az 

óvoda nem végez. Az adatokat csak az óvoda titoktartásra köteles pedagógusai ismerhetik meg. 

Adattárolás időtartama: óvodai jogviszony megszűnéséig.  

 

2. A gyermek fejlődésére, családi életére vonatkozó adatok (család, testvérek, gyermek fejlődése, otthoni környezet, 

életvitel, szociális körülmények). Az adatszolgáltatás a Waldorf-pedagógiai alapelvek, ezen belül az egyénre szabott 

pedagógiai lépések megválasztását segíti. Mivel egészségügyi jellemzőket is tartalmaz, kezeléséhez szükséges az 

érintett hozzájárulása.  

Adattovábbítás: Az adattárolás csak a szülő által leadott iraton történik, adattovábbítást vagy egyéb adatkezelést az 

óvoda nem végez. Az adatokat csak az óvoda titoktartásra köteles pedagógusai ismerhetik meg. 

Adattárolás időtartama: óvodai jogviszony megszűnéséig.  

 

Az adatkezeléssel kapcsolatban a szülőt megillető jogok 

Az óvodától kérelmezheti a gyermekére és a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, jogosult a kezelt adatok 

másolatára. Kérheti a téves adatok helyesbítését vagy kiegészítését, továbbá kérheti az adatok törlését, ha azok kezelésére 

már nincs szükség, ha hozzájárulását visszavonta vagy az adatkezelés jogellenes. Kérheti az adatkezelés korlátozását, 

továbbá tiltakozhat az adatkezelés ellen. Automatizált adatkezelés esetén, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen 

alapul, megilleti az adathordozhatósághoz való jog.   

 

Panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzetten, ha megítélése szerint a rá 

vonatkozó óvodai adatkezelés megsérti az európai adatvédelmi rendeletet. 

Joga van a késedelem nélküli értesítésre az adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, 

jogosulatlan közlését, vagy azokhoz jogosulatlan hozzáférést eredményező esemény (adatvédelmi incidens) bekövetkezése 

esetén. 

 

Budapest, 2023. január 12.     

                                             

 Óbudai Waldorf Óvoda 

  



Szülői nyilatkozat 
Az adatkezelési tájékoztatást megértettem, annak alapján az. 1. és 2. pontban megjelölt adatok 

kezeléséhez a fent megjelölt célból és keretek között 

 

a) hozzájárulok  és ……………………………..                

                                                        aláírás                                                                               

b) nem járulok hozzá és a gyermek személyes azonosító adatin kívül más adatot nem szolgáltatok 

az óvoda részére:…….…………………… 

                                                                           aláírás                                                                                 
 

Kérdéseink és kéréseink a szülőkhöz 

Személyi adatok 

G Y E R M E K 

neve:  

születési helye:  

születési ideje:  TAJ:  

édesanyja születési neve:  

állampolgársága (ha nem magyar):  

állandó lakcíme:  

tartózkodási helye:  

a gyermek jelenleg (a megfelelőt 

kérjük bejelölni): 

 nem jár intézménybe  bölcsődébe jár  óvodába jár 

 

egyéb helyre jár rendszeresen:………………………………………………. 

 

SZÜLŐK ÉDESAPA ÉDESANYA 

 neve:   

lakcíme:   

telefonszám:   

e-mail cím:   

A továbbiak csak hozzájárulás estén válaszolandók meg! 

születési éve:   

foglalkozása:   

munkahelye:   

munkaidő 

beosztása: 

  

 

T E S T V É R E K 

neve születési ideje milyen intézménybe járnak? 

   

   

  



Kérdések a gyermek fejlődéséről 
Csak hozzájárulás estén válaszolandók meg! 

 

1. Miért szeretnétek, hogy gyermeketek Waldorf óvodás legyen? / Mi vonz a Waldorf-

pedagógia felé? 

2. A gyermek fejlődésének állomásai 

 Hogyan telt a várandósság? 

 Szülés, születés körülményei 

 Hogyan éltétek meg a szoptatás idejét? (fogak megjelenése) 

 Gyermek mozgás fejlődésének állomásai (Mikor kezdett megfordulni, kúszni, mászni, 

ülni, felállni, járni?) 

 Az első szavak, a beszéd kezdete, fejlődése (Mikor mondott először szótagokat, 

szavakat, mondatokat?; Milyennek látod a beszédét?) 

 Milyen betegségeken esett át? Van-e valamilyen szakorvos által megállapított 

érzékenysége? 

 Az „ÉN” megjelenése (Mikor kezdett magáról egyes szám első személyben beszélni?)  

 Szobatisztaság kialakulása, milyennek látod ebben az érettségét? 

 A gyermek és a család étkezési szokásai, a gyermek kedvenc ételei 

 Alvási szokások (elalvás ideje, módja, helye, mese, alvó tárgyak, álmai) 

 Esti lefekvés (ideje,  környezete, rituáléja) 

3. A gyermek viszonya a környezetéhez 

 Családtagokhoz (apa, anya, testvérek, nagyszülők, unokatestvérek) 

 Játszótársakhoz 

 Idegenekhez 

 Természethez 

 Állatokhoz 

 Játékszerekhez 

 A hétvége eltöltésének módjai 

 Milyen fontosabb változás(ok) volt(ak) az eddigi életében? 

 Járt-e már közösségbe, hová? 

4. A gyermek viselkedésének leírása 

 Milyen az alaphangulata? 

 Hogyan viselkedik idegen környezetben? 

5. A gyermek játékáról 

 Melyek a kedvenc játéktémái? 

 Milyen játékszerekkel játszik? 

 Milyen tevékenységeket csinál szívesen? 

 Melyek a gyermek legkedvesebb mesefilmjei? 

6. Óvodával kapcsolatos esetleges kérdések 

 

Részletes válaszaitok segítenek bennünket a gyermek megismerésében, melyet aláírva és egy 

gyermekről készült fénykép kíséretében kérünk visszaküldeni az óvoda címére. 

 

Óbudai Waldorf Óvoda 1033 Bp., Harrer P. u. 9-11. 

Telefon: 387 - 2530 
 


