
4. sz. melléklet 

ADATKÉRŐ LAP ÉS ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK  

HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ KEZELÉSÉHEZ 

AZ ÉRINTETT ADATAI 

Név:  

 

Születési név:  

Szül. hely, idő:  Anyja neve:  

Lakcím: 

 

 Tart. hely:  

Szem.ig.sz.:  Személyi szám:  

Telefonszám:  E-mail:  

TAJ-szám:  Adóazonosító jel:  

Bankszámlaszám: 
……………………….. - ……………………….. - ………………………..  

AZ ÉRINTETT ELTARTOTT GYERMEKEINEK ADATAI 

Név:  Szül. hely, idő:  

TAJ-szám:  Adóazonosító jel:  

Név:  Szül. hely, idő:  

TAJ-szám:  Adóazonosító jel:  

Név:  Szül. hely, idő:  

TAJ-szám:  Adóazonosító jel:  

ÚTIKÖLTSÉG ELSZÁMOLÁS ESETÉN 

Gépjármű típusa:  Gépjármű hengerűrtartalma:  cm3 

Hajtóanyag:  Rendszám:  

AZ ADATKEZELŐ ADATAI 

Az adatkezelő neve, címe (pos-

tai cím is): 
Városi Bölcsőde 

4220 Hajdúböszörmény, Eötvös József u. 11-13. 

Az adatkezelő képviselője (név, 

elérhetőség): 

Bodó Erzsébet bölcsődevezető 

52/227-499; 06-20/430-6758 

Az adatkezelő honlapja: www.varosibolcsode.hu 

Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás ((GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)) 

Az adatkezelés célja: jogviszony hatálya alá eső dokumentumok előkészítése, elkészítése 

A személyes adatok címzettje: 
A Városi Bölcsőde képviselője, adatfeldolgozója, ill. Gazdasági 

egységének adott ügytípussal foglalkozó alkalmazottai és vezetője  

A személyes adatok tárolásának 

módja és időtartama: 

Papír és elektronikus formában, zárt irodában, személyes dokumen-

tumok között, jogviszony végéig, valamint a hatályos jogszabályi 

előírások alapján 

Kijelentem, hogy az általam megadott személyes adatok a valóságnak megfelelnek, és hozzájárulok 

ahhoz, hogy a Városi Bölcsőde nyilvántartsa és kezelje. Az adataimban beállt minden változást, a vál-

tozást követően 5 napon belül a Városi Bölcsőde részére írásban bejelentem, annak mulasztásából eredő 

hátrány miatt a felelősség engem terhel. 

Hozzájárulásom kizárólag a Városi Bölcsődével fennálló jogviszonyom hatálya alatti mértékben adom 

meg. A jelen dokumentumban megjelölt célú és időtartamú adatkezeléséhez önkéntesen, minden külső 

befolyás nélkül járulok hozzá. 

Hajdúböszörmény,…………..év …………….. hónap …. nap 

Hozzájárulok és tudomásul veszem: …………………………… 

érintett   



TÁJÉKOZTATÓ 

 

Az adatok nyilvántartásának jogcíme a Városi Bölcsőde (továbbiakban Bölcsőde) alkalmazottai-

nak jogviszony hatálya alá eső dokumentumainak előkészítése, az abban foglaltak teljesítése vala-

mint garanciális jogok és kötelezettségek érvényesítése ((GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pont)). 

 

A Városi Bölcsőde által kezelt adatok a vonatkozó jogszabályokban kötelezően meghatározott adatok 

lehetnek, így például (a felsorolás nem teljeskörű és nem is kizárólagos): 

a) név, születési név, születési hely és idő,  

b) anyja neve,  

c) lakcím,  

d) adóazonosító jel, TAJ szám 

e) személyi igazolvány száma, lakcímkártya száma,  

f) telefonszám, e-mail cím,  

g) bankszámlaszám, 

h) útiköltség elszámolás esetén a gépkocsi, és dokumentumainak adatai. 

 

Az érintett természetes személyazonosító adatain kívül az elkészült dokumentumokban kizárólag 

olyan adatok szerepelnek, amelyek elengedhetetlenül szükségesek, ezt meghaladó adatkezelés csak 

az érintett kifejezett hozzájárulásával történhet.  

Az érintett természetes személlyel az adatkezelés megkezdése előtt közlésre kerül az adatkezelés jog-

címe illetve az is, amennyiben a személyes adatok adatfeldolgozó számára átadásra kerülnek.  

 

A Bölcsőde nyilatkozik, hogy: 

 a bemutatott iratokról másolatot nem készít (kivéve amennyiben jogszabály másként rendelke-

zik) 

 az érintett által szolgáltatott adatok kizárólag a jogviszonyból eredő jogok gyakorlásához és a 

kötelezettségek teljesítéséhez használja fel 

 amennyiben az érintett az adatkezelés időtartama alatt az adatainak változását bejelenti vagy az 

adatok megváltozását a Bölcsőde alkalmazottja észleli, az adatokat haladéktalanul módosítja, 

illetve azokat a változásnak megfelelően kiegészíti, az adatok nyilvántarthatóak akkor is – az 

egyeztetés folyamán, valamint a bírósági, hatósági eljárás befejezéséig – ha a Bölcsőde vagy az 

érintett az igénye érvényesítése érdekében eljárást indít 

 a Bölcsőde biztosítja, hogy a jogviszony megkezdése előtt és a jogviszony teljes időtartama alatt 

bármikor megismerheti a szerződött partner a róla nyilvántartott személyes adatokat. 

 

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok: 

 a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a 

Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)  

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tör-

vény (Infotv.) 

 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

 

 

 


