
Fehér Vár Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és AMI 
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Berényi út 101., Telephely: 8000 Székesfehérvár, Bártfai u. 6-8. 

 

 

1 

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

általános adatvédelmi rendeletnek (GDPR) megfelelően 

 
Adatkezelő: Fehér Vár Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és AMI, képviselője: Véghné 

Suralik Mária igazgatóhelyettes, elérhetőségek: tel.: 70/622-2485, e-mail: 

tunderzugovi@waldorffehervar.hu 

Az adatkezelés célja és jogalapja a köznevelési jogszabályokban meghatározott óvodai jogviszony 

létesítése céljából felvételi eljárásban való részvétel, személyes találkozó megszervezése, telefonos és 

e-mailes kapcsolattartás a jelentkezővel. 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 

Óvodai gyermekfelvételi eljárásban való részvételhez kapcsolódó adatszolgáltatás, adatkezelés: 

1.Felvételi jelentkezési lapon megadott személyes adatok: A gyermek és szülők személyes azonosító 

adatai (név, szül. hely, idő, lakóhely, szülők neve) és elérhetősége (telefonszáma, elektronikus 

levélcíme). 

Adattovábbítás: Az adattárolás csak a jelentkező által leadott vagy e-mailen elküldött, kinyomtatott 

jelentkezési lapon történik. Amennyiben a jelentkezési lap elektronikusan érkezett, nyomtatást 

követően, azonnal törlésre kerül a levelező rendszerből. Adattovábbítást vagy egyéb adatkezelést az 

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

Adattárolás időtartama: az adott jelentkezési nevelési évet megelőző augusztus 31-ig. 

 

Hozzájáruláson alapuló adatszolgáltatás, adatkezelés: 

Tájékoztatás az adatkezeléshez hozzájárulásról 

A hozzájárulásnak a jelentkező önkéntes akaratán kell alapulnia. Azonban az óvodai felvételi 

eljárásban való részvételnek a hozzájárulás feltétele. A hozzájárulást a jelentkező bármikor 

visszavonhatja, amely esetben az óvoda törli az adatot. A visszavonás a hozzájárulás alapján a 

visszavonás előtt végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti. 

 

2. Felvételi jelentkezési lapon megadott fejlődésére vonatkozó adatok: (korábbi nevelési intézmény 

adatai, SNI, gyermek személyes jellemzése), egészségügyi adatok (szakértői szakvélemények, 

vizsgálati adatok), fénykép. Mivel egészségügyi jellemzőket is tartalmaz, kezeléséhez szükséges az 

érintett hozzájárulása.   

Adattovábbítás: Az adattárolás csak a jelentkező által leadott vagy e-mailen elküldött, kinyomtatott 

jelentkezési lapon történik. Amennyiben a jelentkezési lap elektronikusan érkezett, nyomtatást 

követően, azonnal törlésre kerül a levelező rendszerből. Adattovábbítást vagy egyéb adatkezelést az 

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

Adattárolás időtartama: az adott jelentkezési nevelési évet megelőző augusztus 31-ig. 

 

Az adatkezeléssel kapcsolatban a jelentkezőt megillető jogok 

Az óvodától kérelmezheti a személyes adatokhoz való hozzáférést, jogosult a kezelt adatok 

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

akkor, ha azok kezelésére már nincs szükség, akkor, 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 iskolai 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. 
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Készült: Székesfehérvár, 2021. 11. 24.         Fehér Vár  Waldorf Óvoda, Ált. Isk., Gimn. és AMI 

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   ……………………………..                                                                        

    aláírás                                                                                

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

óvoda részére:…….……………………                                                                             

aláírás         

_________________________________________________________________________________ 

 

Jelentkezési lap 

Kitöltés dátuma: 2022/23 nevelési évre jelentkezem 

 

A gyermek neve (születési anyakönyv szerint): 

Születési helye és ideje: 

Lakóhelye: 

 

Anyja neve (születési): 

Anyja neve (szem. ig. szerint):  

Telefonszáma: 

Apja neve (szem. ig. szerint):  

Telefonszáma: 

Kapcsolattartásra használt e-mail cím: 

 

Járt már az Ön gyermeke óvodába/bölcsődébe?   NEM   IGEN 

Ha igen, hová? 

Mettől meddig? 

 

Volt-e már esetleg valamilyen a fejlődésére vonatkozó vizsgálaton? (pl.: logopédusnál, 

fejlesztő pedagógusnál, korai fejlesztésen, pszichológusnál, pszichiáternél, Nevelési 

Tanácsadóban, Szakértői Bizottságnál…)  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Nyilatkozom, hogy gyermekem Pedagógiai Szakszolgálat által adott 

szakértői véleménnyel rendelkezik: 

 

igen nem 
 
 

Ha igen, kérjük, hogy annak fénymásolatát is csatolja e Jelentkezési laphoz! 

 

 

Milyen elképzelései vannak, mit fog tudni nyújtani a Waldorf óvoda a gyermekének? Mit vár 

Ön attól, hogy gyermeke ennek a közösségnek tagja lesz? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Hogyan látja Ön a gyermekét? Mivel okoz a gyermek Önnek örömet és gondot, nehézséget? 

Írjon nekünk egy személyes jellemzést róla. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Hogyan figyeltek fel óvodánkra, milyen ismereteik vannak a Waldorf pedagógiáról? Milyen 

szempontok alapján döntöttek a jelentkezésről? Közös szülői elhatározás volt ez? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Kérünk, a jelentkezéshez szíveskedjenek csatolni a gyermekről egy fél évnél nem régebben 

készült fényképet. 

 

 

 

 


