
 

 

Tájékoztatás a Maroslelei Községi Önkormányzat által, az EFOP-1.5.3-16-2017-

00025 számú „Közösségi szolgáltatások fejlesztése Csongrád megyében” 

megnevezésű pályázat keretében szervezett napközis táborok kapcsán történő 

adatkezelésről 

 

Tájékoztatjuk, hogy az Önkormányzat által szervezett fenti táborba történő jelentkezés esetén a 

gyermeke alábbi adatait kezeljük. 

 

A kezelt adatok köre: 

I. 

 gyermek neve;  

 gyermek személyazonosító adatai (anyja neve, születési helye, ideje, lakcíme); 

 a 12/1991. (V. 18.) NM rendelet 2. melléklete (egészségügyi nyilatkozat) szerinti 

egészségügyi adattartalom; 

 szülő vagy törvényes képviselő neve; 

 szülő vagy törvényes képviselő telefonszáma; 

 

II. 

 gyermek oktatási intézményének neve; 

 gyermek TAJ száma; 

 szülő vagy törvényes képviselő e-mail címe; 

 a gyermekről készített kép- és videofelvétel; 

 sürgős esetben értesítendő hozzátartozó neve, elérhetősége; 

 étel-allergiára, gyógyszerszedésre, krónikus betegségre vonatkozó egészségügyi adatok; 

 a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetére vonatkozó adat. 

 

A I. pontban felsorolt személyes adatok tekintetében az adatkezelés – figyelemmel a tanuló ifjúság 

üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V. 18.) NM rendeletben foglalt 

kötelezettségre – a GDPR 6. cikk (2) bekezdésének c) pontjára alapján és az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § a) 

pontjában előírtak szerinti jogi kötelezettség teljesítésén alapul. 

 

A II. pontban felsorolt személyes adatok tekintetében az adatkezelés a GDPR 6. cikk 1. a) pontjában, 

illetve az Infotv. 5.§ b) pontjában előírtak szerinti önkéntes hozzájáruláson alapul. 

 

Tájékoztatjuk, hogy a táborba való jelentkezés távolról, google űrlap kitöltésével történik, így a google 

űrlap kitöltésével és az Adatkezelő részére történő megküldésével a fenti személyes adatok 

kezeléséhez a hozzájárulását megadottnak tekintjük (ráutaló magatartás).  

 

Tájékoztatjuk, hogy a táborban az adatkezelő vagy megbízása alapján külső közreműködő (fotós) által 

készített azon kép- és videofelvételeket, amelyeken gyermeke felismerhető, beazonosítható, az 

adatkezelő a: 

 www.maroslele.hu; 

 www.marosleleefop153.hu; 

 közösségi szolgáltatások fejlesztése Csongrád megyében Facebook oldal 

http://www.maroslele.hu/
http://www.marosleleefop153.hu/


web, illetve közösségi oldalakon, valamint az Adatkezelő nyomtatott felületein nyilvánosságra hozza, 

valamint a pályázati támogatónak a pályázat megvalósulásának dokumentálása és igazolása céljából 

továbbítja. 

 

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezeléssel, valamint az ahhoz fűződő jogaival kapcsolatban bármikor 

kérhet tájékoztatást, valamint hozzájárulását bármikor visszavonhatja és gyermeke információs 

önrendelkezési jogainak érvényesítése érdekében az adatkezelő részére küldött nyilatkozattal kérheti 

az érintett kép- és videofelvételek fenti weboldal(ak)ról történő törlését az alábbi elérhetőségeken: 

 

Adatkezelő neve: Maroslele Községi Önkormányzat 

Postai címe: 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. 

Email címe: marosleleph@maroslele.hu; maroslele.efop153@gmail.com 

Telefonszáma: 06-62-256-033 

 

Személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén további jogorvoslati lehetőségért a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat, alábbi elérhetőségein: 

 

Hivatalos név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Postai cím:  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

Telefonszám:  +3613911400  

Email:  g 

Weboldal: www.naih.hu 
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