ADATKÉRŐ LAP
SZEMÉLYES ADATOK HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ KEZELÉSÉHEZ
AZ ÉRINTETT NEVE:
LAKCÍME:
TELEFONSZÁMA:
E-MAIL CÍME:

INFORMÁCIÓK:
ADATKEZELŐ NEVE:

Fóti Ökumenikus Közművelődési Egyesület

KÉPVISELŐJE:

Hegedűs Viktória

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

étkezés nyilvántartása, számlázás

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

Az érintett hozzájárulása

A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI:
(akik megtekinthetik)
A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK
IDŐTARTAMA:

Az iskolai gyermekétkezéssel kapcsolatos adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:
- a Felhasználó gyermekének (továbbiakban gyermek) neve,
- a gyermek osztálya/csoportja,
- a gyermek lakcíme,
- a gyermek édesanyjának neve,
- a gyermek törvényes képviselőjének neve,
- a gyermek törvényes képviselőjének telefonszáma,
- a gyermek törvényes képviselőjének e-mail címe,
- a gyermek törvényes képviselőjének bankszámla száma
- a gyermek étkezésével összefüggő információk megadása (ételallergia, ételérzékenység,
diéta, étkezés gyakorisága),
- a térítési díjkedvezmények aránya és oka
- befizetések, lemondások, jóváírások összege.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
Az adatkezelés időtartama: a gyermek első étkezésének megrendelésétől a gyermek
intézményi jogviszonyának fennállta, és azt követően a megszűnés tárgyévének végétől
számított 10 évig. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000.
évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.
Amennyiben a felhasználó a személyes adatainak törlését kéri, úgy személyes adatai végleg
törlésre kerülnek,kivéve, ha más jogszabályi rendelkezés az adatkezelőt a személyes adatok
megőrzésére kötelezi.
A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot
(ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8
évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető
módon megőrizni.

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL
Önnek, mint érintett személynek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó
személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének
korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az
adathordozhatósághoz.
Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a
visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság)
panaszt benyújtani.
Az adatszolgáltatás nem előfeltétele szerződéskötésnek, a személyes adatok megadására
nem köteles. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye:
__________________________________________________________________
További információk az Egyesület honlapján elérhető Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók.
A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, a fent megadott személyes
adataim fentiekben megjelölt célú kezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás
nélkül beleegyezésemet adom.

Kelt, ______________________ 20 ____ év _____________ hó _____ nap

____________________________
aláírás

