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1) MI AZ ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA? 

2018. május 25-től életbe lép az Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Tanács és a 

Parlament (EU) 2016/679 rendelete, más néven GDPR). 

E Rendelet értelmében jelen tájékoztató célja kettős:  

 kapcsolatfelvétel esetén előzetesen tájékoztatás az Ön személyes adatait érintő 

adatkezelési tevékenységünkről,  

 az Ön jogai gyakorlásának elősegítése az adatkezelési tevékenységünkkel 

összefüggésben. 

 

2) KI AZ ADATKEZELŐ? 

Intézmény neve: Tunyogi Pedagógiai Szakszolgálat 

Székhely: 1064 Budapest, Rózsa u. 46. fsz. 1. 

Oktatási azonosító szám: 200604 

Adószám: 18187434–1–42 

Telefonszám: +36 1 321 83 57  

E-mail cím: tunyogi.szakszolgalat@gmail.com 

Honlap: www.tunyogi.hu  

Közösségi oldal:  https://www.facebook.com/tunyogi.jatszohaz/  

Képviselő: Juhász Éva Petra (a továbbiakban adatkezelő) 

 

3) MILYEN ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEKET VÉGZÜNK? 

Ön mint gyermeke törvényes képviselője azzal a céllal lépett kapcsolatba velünk, hogy 

gyermekének testi és szellemi képességeit fejlesztő szolgáltatást nyújtsunk. Ennek 

végrehajtása érdekében a gyermekről és Önről személyes adatokat gyűjtünk, 

rendszerezünk, tárolunk, feldolgozunk és szükség esetén továbbítunk. 

A. ADATOK GYŰJTÉSE, RENDSZEREZÉSE, TÁROLÁSA 

Adatkezelési tevékenységünk több célból történik és különböző helyszíneken valósul meg. 

Az adatkezelés céljai: 

a) A gyermek felvétele intézményünkbe, a fejlesztés megkezdése 

b) A fejlesztés folyamatos nyomon követése 

c) A fejlesztési év értékelése, intézményünkből elbocsátó értékelés 

d) Szakorvosi konzultáció előkészítése 

e) Kapcsolattartás, értesítés az intézmény eseményeiről 

f) Jogszabályoknak való megfelelés 
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A fenti célokhoz Önnek és gyermekének személyazonosításra és kapcsolattartásra 

alkalmas adatait, valamint egészségügyi adatait gyűjtjük, rendszerezzük és tároljuk. 

Az adatkezelés helyszínei: 

a) Az intézmény területén 

Papíralapon és elektronikusan is kezeljük az Önök adatait a fent felsorolt célokból. Fontos 

számunkra, hogy adatai biztonságban legyenek nálunk, azokhoz jogosulatlan személy ne 

férhessen hozzá. Az adatok biztonságára ezért különös figyelmet fordítunk az intézmény 

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzatában, mely bárki számára hozzáférhető az intézmény 

irodájában. 

Az adatkezelés jogalapja az érvényes jogszabályok szerinti kötelezettség vagy az önkéntes 

hozzájárulás. Az Önök kívánságát mindenkor tiszteletben tartjuk, ezért az önkéntességet 

„Hozzájárulási nyilatkozat” kitöltésével biztosítjuk. Ezt a nyilatkozatot Önök akkor kapják 

kézhez, amikor elhatározzák, hogy az intézmény szolgáltatásait kívánják igénybe venni 

gyermekük fejlesztéséhez. Ezen a nyilatkozaton részletesen feltüntetjük, hogy milyen 

célokból szeretnénk hozzájárulásukat kérni adataik kezeléséhez. A különböző célú 

adatkezelésekről külön-külön eldönthetik, hogy hozzájárulásukat adják-e vagy sem. 

b) A honlapunkon 

Az intézmény honlapja (www.tunyogi.hu) elsősorban a fejlesztő szolgáltatást igénybe venni 

kívánóknak nyújt tájékoztatást intézményünk működéséről, az alkalmazott fejlesztő 

módszerről, a munkatársakról. A honlapon illusztrációként fotók és mozgóképek találhatók a 

munkatársakról, hajdani és jelenlegi klienseinkről, hozzátartozóikról, valamint az 

eseményeinken megjelent támogatóinkról és fellépő vendégeinkről. Ezek a személyes adatok 

minden esetben az érintettek önkéntes hozzájárulásával kerülnek fel a honlapra. 

A honlap látogatóiról nem gyűjtünk, nem tárolunk adatokat, tevékenységüket nem naplózzuk. 

A honlap üzemeltetője intézményünk, képviselője Juhász Éva Petra. Az üzemeltetésben 

időszakosan segítséget nyújt a honlap készítője, a DigitalPixel Kft. (A honlap látógatóival 

kapcsolatos adatokat ők sem kezelnek.) 

c) A közösségi oldalunkon 

Az intézmény közösségi oldala (https://www.facebook.com/tunyogi.jatszohaz/) naprakész 

információkat tartalmaz a szolgáltatást igénybe vevők és egyéb érdeklődők számára az 

intézmény mindennapjaival kapcsolatban. Ezen kívül érdekességeket, rövid híreket 

osztanak meg az intézmény munkatársai az érdeklődőkkel, akik egymással is kapcsolatot 

tudnak tartani a közösségi oldalon keresztül. Az ide felkerülő személyes adatokra elsősorban 

a közösségi oldal adatvédelmi irányelvei vonatkoznak, de elengedhetetlen az érintettek 

önkéntes hozzájárulása. 

A közösségi oldal látogatóiról nem gyűjtünk, nem tárolunk adatokat, tevékenységüket nem 

naplózzuk. Ennek üzemeltetője intézményünk, képviselői az intézmény munkatársai. 
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B. ADATTOVÁBBÍTÁS  

Az Önök által ránk bízott adatokat kizárólag a gyermek fejlesztésével összefüggésben 

továbbítjuk harmadik félnek, valamint annak érdekében, hogy megfeleljünk jogszabályban 

meghatározott kötelezettségeinknek. 

Akiknek az adatokat továbbítjuk: 

a) Szakértői Bizottságok, akik kijelölik a gyermek fejlesztésére intézményünket 

és akik a gyermek felülvizsgálatára jogosultak; 

b) EMMI Köznevelési Főosztálya, amely a köznevelési szerződéssel együtt járó 

támogatást biztosítja a gyermekek fejlesztéséhez és ellenőrzi a szakmai 

tevékenységünket, 

c) Magyar Államkincstár, amely a fejlesztésben részesülő gyermekek után járó 

átlagbéralapú támogatással a szakalkalmazottaink bérét fedezik és ellenőrzik a 

támogatás elköltésének jogszerűségét; 

d) Oktatási Hivatal Közoktatási Információs Rendszere, amely a köznevelés 

feladataiban közreműködők által szolgáltatott adatokra épülő, országos, 

elektronikus nyilvántartási és adatszolgáltatási rendszer; 

e) Fővárosi Kormányhivatal, amely az intézmény működésének törvényességét 

ellenőrzi; 

f) az intézménnyel kapcsolatban álló szakorvosok (neurológus, ortopéd 

szakorvos stb.), akik rendszeresen ellenőrzik az Önök gyermekének 

fejlődését. 

 

C. ADATFELDOLGOZÁS 

Fontos számunkra, hogy minden kisgyermeket a lehető legkorszerűbb szemlélettel 

fejlesszünk. Ennek érdekében folyamatosan tudományos kutatómunkát is végzünk, 

melyhez elengedhetetlen a fejlesztésben részt vevő gyermekek adatainak tudományos 

szempontú feldolgozása. Eredményeinket hazai és nemzetközi konferenciákon mutatjuk be. 

Ilyen esetekben mindig az Önök hozzájárulását kérjük az adatfeldolgozáshoz, és 

gyermekének adatait álnevesítjük. 

D. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG 

Az Önök és gyermekük adatainak védelme érdekében intézményünk minden munkatársát 

hivatásánál fogva harmadik személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli. A 

gyermek fejlődése érdekében azonban a munkatársak egymás között minden, a gyermek 

fejlesztésével összefüggő tényt, adatot megosztanak. 

A titoktartási kötelezettség azonban Önökre is kiterjed: az Önök gyermekével egy 

közösségbe tartozó gyermekekkel és képviselőikkel kapcsolatban az Önök tudomására 

jutott minden tényt és adatot a közösségen kívüli harmadik személyek számára ki nem 

adhatnak.  



4) MILYEN TOVÁBBI TÁJÉKOZÓDÁSI LEHETŐSÉGE VAN ÖNNEK AZ 

ADATKEZELÉS EGYÉB KÉRDÉSEIRŐL? 

Szeretne még többet megtudni arról, hogy pontosan milyen személyes adatokat kezelünk? 

Tekintse meg intézményünk Adatkezelési és adatvédelmi szabályzatát, mely az intézményi 

irodában bárki számára hozzáférhető. Ha jobban szeret elektronikus formában olvasni, 

honlapunkon is megtalálja ezt a szabályzatot a Közérdekű adatok menüpont alatt 

(http://tunyogi.hu/hu/kozerdeku-adatok/). 

5) MILYEN JOGAI VANNAK ÖNNEK AZ ADATKEZELÉSSEL 

KAPCSOLATBAN? 

 

 Biztosítjuk Önnek, hogy ezt a tájékoztatót megkapja akkor, amikor arról nyilatkozik, 

hogy intézményünkben szeretné gyermekét fejleszteni. Bízunk abban, hogy ezzel 

megfelelőképpen tájékozódni tud az Önt és gyermekét érintő adatkezeléseinkről. 

 Biztosítjuk Önnek azt is, hogy a részletesebb Adatkezelési és adatvédelmi 

szabályzatunkkal megismerkedjen, azt bármikor tanulmányozhassa, szükség esetén 

felvilágosításért forduljon az Adatkezelőhöz. 

 Biztosítjuk Önnek továbbá az Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz való 

hozzáférést. Az adatkezelőnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatai 

másolatát térítésmentesen kell az Ön rendelkezésére bocsátania. 

 Ön kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre 

és/vagy gyermekére vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos 

adatokat egészítse ki. 

 Ön kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését, amennyiben az 

nem ellentétes a jogszabályi előírásokkal. 

 

6) HOGYAN TUDJA ÖN ÉRVÉNYESÍTENI AZ ADATKEZELÉSSEL 

KAPCSOLATOS JOGAIT? 

 

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos bármilyen kéréssel, kérdéssel, észrevétellel az adatkezelő 

munkatársaihoz fordulhat személyesen vagy a tunyogi.szakszolgalat@gmail.com címre 

küldött e-mailben. 

Az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: 

+36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat. 

 

Kelt: Budapest, 2018. május 17. 
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