ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gytv.) hatályos előírásai alapján biztosítja a közétkeztetést az általa fenntartott óvodákban, továbbá a közigazgatási területén az
Állami Intézményfenntartó Központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben. Az étkeztetés biztosítását a Szombathelyi Köznevelési GAMESZ közreműködésével látja el, a főzőkonyhai és tálalókonyhai feladatokat külső vállalkozó végzi.
A közétkeztetéshez kapcsolódó személyes adatkezelést az Európai Parlament és Tanács 2018.
május 25-én hatályba lépett, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a közétkeztetésről szóló hatályos jogszabályok alapján végezzük, és az adatkezelésről az alábbi tájékoztatást
nyújtjuk:

Adatkezelő neve:

Szombathelyi Köznevelési GAMESZ

Székhely:

9700 Szombathely, Fő tér 40.

Telephely:

9700 Szombathely, Nádasdy u. 4.

Adószám:

15421151-2-18

E-mail:

elelmezes@gamesz.szombathely.hu

Telefon:
Jogalapok:

94 / 509-891, 94 / 509-507
az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükség (GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont)
szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont)

Cél:

étkeztetés biztosítása, díjfizetéshez kapcsolódó feladatok

Címzettek:

ügyélkapcsolatért felelős munkavállalók

Adatfeldolgozók:

Nyilvántartó program fejlesztője:
Yami Bt., 8638 Balatonlelle, Szélső u. 9.
30 / 990-8336
Főzőkonyhák és tálaló konyhák (gyermek étkezési helye):
Elamen Kereskedelmi és Vendéglátói Zrt.
érintett főző- és tálalókonyha
(Az érintett főzőkonyháról mind az étkezési helyen, mind az
Adatkezelőnél tájékoztatás kérhető)
Műszaki iskolák:

Nyugatmagyarországi Zrt.
érintett főzőkonyha
Adatvédelmi tisztviselő:

dr. Horváth Bernadett
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 6.
30 / 387-2412
drhorvathbernadett@gmail.com

Az adatkezelés célja

A kezelt adatok kategóriái

Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés jogalapja
Az adatok forrása
Címzett (ha van)
Közlés célja (ha van címzett)
Adatfeldolgozó (ha van)

Óvodai étkezés biztosításához szükséges nyilvántartás vezetése, érintett azonosítása (étkezés megrendelése, lemondása, jogosultság megállapítása, reklamáció kezelése, térítési díjak beszedése).
Gyermek neve, születési helye és ideje, anyja neve,
lakcíme, nevelési intézmény, csoport, KIR azonosító,
diéta, étkezési norma, étkezésre vonatkozó adatok,
étkezési díj, számlák, kártyaszám
Köznevelési jogviszony végéig
Számlán lévő adatok: 8 évig.
GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont1
Gytv. 21 § - 21/A. §
Köznevelési intézmény: azonosító adatok
Érintett vagy törvényes képviselője
Élelmezési ügyintéző
Étkezés biztosítása, költségek nyilvántartása, beszedése
ELAMEN Zrt. érintett főző- és tálalókonyhái
(Tálalókonyha: ahol a gyermek az étkezést igénybe
veszi. Az érintett főzőkonyháról a tálalókonyha vagy
az élelmezési ügyintéző ad felvilágosítást.)

Közlés célja (ha van adatfeldolgozó)

Étkeztetés biztosítása

Az adatkezelés célja

Általános iskolai, középiskolai, kollégiumi étkezés
biztosításához szükséges nyilvántartás vezetése,
érintett azonosítása (étkezés megrendelése, lemondása, jogosultság megállapítása, reklamáció kezelése, térítési díjak beszedése).
Gyermek neve, születési helye és ideje, anyja neve,
lakcíme, oktatási intézmény, osztály vagy csoport,

A kezelt adatok kategóriái

1

az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükség.

Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés jogalapja
Az adatok forrása
Címzett (ha van)
Közlés célja (ha van címzett)
Adatfeldolgozó (ha van)

KIR azonosító, diéta, étkezési norma, étkezésre vonatkozó adatok, étkezési díj, számlák, kártyaszám
Köznevelési jogviszony végéig
Számlán lévő adatok: 8 évig.
GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont
Gytv. 21 § (1) bekezdés b) pont
Köznevelési intézmény: azonosító adatok
Érintett vagy törvényes képviselője
Élelmezési ügyintéző
Étkezés biztosítása, költségek nyilvántartása, beszedése
ELAMEN Zrt. érintett főző- és tálalókonyhái
(Tálalókonyha: ahol a gyermek az étkezést igénybe
veszi. Az érintett főzőkonyháról a tálalókonyha vagy
az élelmezési ügyintéző ad felvilágosítást.)
Műszaki iskolák esetében:
Nyugatmagyarországi Zrt.

Közlés célja (ha van adatfeldolgozó)

Étkezés biztosítása

Az adatkezelés célja

Jogszabályban meghatározott kedvezmények biztosítása óvodákban
Gyermek neve, születési helye és ideje, anyja neve,
lakcíme, nevelési intézmény, csoport, KIR azonosító.
Nyilatkozat a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a) pontja
szerinti ingyenes óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez. Adattartalom: törvényes képviselő
neve, születési neve, születési helye, születési ideje,
anyja neve, lakcím, gyermek neve, születési helye,
ideje, anyja neve.
Nyilatkozat arról, hogy a gyermek
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül …… év…………………. hó …………… napjától
b) tartósan beteg vagy fogyatékos,
c) családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
d) családjában három vagy több gyermeket nevelnek
e) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság vagy
f) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg a kötelező legkisebb munkabér szemé-

A kezelt adatok kategóriái

Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés jogalapja

lyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó
összegének 130%-át.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén a
határozat másolatát mellékelni kell.
Nevelésbe vett gyerek esetén az átmeneti gondozást biztosító gyermekjóléti szolgáltató vezetője / a
gondozási helyet biztosító intézmény vezetője által
aláírt igazolás szükséges.
3 vagy több gyermekes család esetén a szülői nyilatkozat elegendő.
Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, sajátos
nevelési igény esetében benyújtandó: szakorvosi
igazolás, illetve a szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye.
Diétás étkezés: szakorvosi igazolás
Köznevelési jogviszony végéig

Címzett (ha van)

GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont
328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet
Érintett vagy törvényes képviselője
Lejáró rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
esetén: Polgármesteri Hivatal
Élelmezési ügyintéző

Közlés célja (ha van címzett)

Kedvezmények figyelembe vétele

Adatfeldolgozó (ha van)

Kizárólag diéta esetén: ELAMEN Zrt. érintett főző- és
tálalókonyhái részére az igazolást meg kell küldeni

Az adatok forrása

(Tálalókonyha: ahol a gyermek az étkezést igénybe
veszi. Az érintett főzőkonyháról a tálalókonyha vagy
az élelmezési ügyintéző ad felvilágosítást.)
Közlés célja (ha van adatfeldolgozó)

Kedvezmények igénybe vétele, megfelelő diéta biztosítása

Az adatkezelés célja

A kezelt adatok kategóriái

Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés jogalapja

Jogszabályban meghatározott kedvezmények biztosítása általános iskolákban, középiskolákban és kollégiumokban
Gyermek neve, születési helye és ideje, anyja neve,
lakcíme, oktatási intézmény, osztály vagy csoport,
KIR azonosító.
Nyilatkozat a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti térítési díj ellenében igénybe vett étkeztetés, valamint a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés b)-d)
pontja és a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdés szerinti ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez. Adattartalom: törvényes
képviselő neve, születési neve, születési helye, születési ideje, anyja neve, lakcím, gyermek neve, születési helye, ideje, anyja neve.
Nyilatkozat arról, hogy a gyermek
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül …… év…………………. hó …………… napjától
b) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy sajátos nevelési igényű
c) családjában három vagy több gyermeket nevelnek
e) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság,
vagy utógondozói ellátásban részesül.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén a
határozat másolatát mellékelni kell.
Nevelésbe, utógondozásba vett gyerek esetén az átmeneti gondozást biztosító gyermekjóléti szolgáltató vezetője / a gondozási helyet biztosító intézmény vezetője által aláírt igazolás szükséges.
3 vagy több gyermekes család esetén a szülői nyilatkozat elegendő.
Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, sajátos
nevelési igény esetében benyújtandó: szakorvosi
igazolás, illetve a szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye.
Diétás étkezés: szakorvosi igazolás
Köznevelési jogviszony végéig

Címzett (ha van)

GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont
328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet
Érintett vagy törvényes képviselője
Lejáró rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
esetén: Polgármesteri Hivatal
Élelmezési ügyintéző

Közlés célja (ha van címzett)

Kedvezmények figyelembe vétele

Az adatok forrása

Adatfeldolgozó (ha van)

Kizárólag diéta esetén: ELAMEN Zrt. érintett főző- és
tálalókonyhái részére az igazolást meg kell küldeni
(Tálalókonyha: ahol a gyermek az étkezést igénybe
veszi. Az érintett főzőkonyháról a tálalókonyha vagy
az élelmezési ügyintéző ad felvilágosítást.)

Közlés célja (ha van adatfeldolgozó)

Kedvezmények és megfelelő diéta biztosítása

Az adatkezelés célja

Kapcsolattartás kötelezettségvállalóval

A kezelt adatok kategóriái

Gyermek neve, születési helye és ideje, anyja neve,
lakcíme, oktatási intézmény, osztály vagy csoport,
KIR azonosító, kötelezettségvállaló neve, e-mail
címe, telefonszáma, bankszámlaszáma
Köznevelési jogviszony végéig.
Számlán lévő adatok: 8 évig.
Hozzájárulás alapján kezelt adatok esetén: hozzájárulás visszavonásáig vagy étkezés megszűnéséig.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont 2 kötelezettségvállaló
e-mail címe, telefonszáma és bankszámlaszáma
esetén az érintett hozzájárulása

Az adatok forrása

GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont egyéb esetekben
Érintett vagy törvényes képviselője

Címzett (ha van)

Élelmezési ügyintéző

Közlés célja (ha van címzett)

Étkezés biztosítása, költségek nyilvántartása, beszedése

Adatfeldolgozó (ha van)
Közlés célja (ha van adatfeldolgozó)

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok:
 Az Érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, joga van ahhoz, hogy részletesen tájékozódhasson minden tényről,
amely személyes adatainak kezelésével kapcsolatos (a személyes adatai kezelésének céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyek köréről, az adatkezelés időtartamáról, az adatok megismerésére jogosult személyek köréről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire
valamint a vonatkozó főbb jogszabályi helyekről),
 kérheti a személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,
2

Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.






joga van az adathordozhatósághoz (amennyiben a személyes adatok kezelése automatizált módon történik),
a törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatainak kezelése
ellen, illetve
jogosult arra, hogy személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor
ingyenesen visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti
– hozzájáruláson alapuló – adatkezelés jogszerűségét.
joga van továbbá a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 3911400, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve
jogorvoslatért bírósághoz fordulni. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék
hatáskörébe tartozik, a per – az Érintett választása szerint – lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Amennyiben az Érintett külföldi állampolgár, úgy a lakhelye szerint felügyeleti Hatósághoz is benyújthatja panaszát.

Felhívom figyelmét, hogy nem köteles a személyes adatok megadására, az adatszolgáltatása
nem előfeltétele a szerződéskötésnek. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye az, hogy a szerződés teljesítése nehézségekbe ütközhet.
Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával –
egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keressen meg
bennünket.
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), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).
Szombathely, 2019.

Szombathelyi Köznevelési GAMESZ
adatkezelő

NYILATKOZAT

Tudomásul veszem, hogy a közétkeztetés során gyermekem személyes adatai, illetve a törvényes képviselő személyes adatai kezelése esetében az adatkezelés jogalapja, hogy az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükség.
Tudomásul veszem, hogy a kapcsolattartáshoz szükséges e-mail cím és telefonszám esetén az
adatkezelés jogalapja az általam megadott hozzájárulás, amelyet bármikor indokolás nélkül
visszavonhatok.
Nyilatkozom, hogy az Adatkezelő által készített adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismertem és tudomásul vettem, tisztában vagyok a kezelt adatok körével, az adatkezelés céljával, jogalapjával és időtartamával. Ezen túlmenően tájékoztatást kaptam arról, hogy az Adatkezelési tájékoztató elérhető az Adatkezelő honlapján, továbbá hozzáférhető az étkezési helyeken. Kijelentem, hogy az általam megadott adatok a valóságnak megfelelnek.
Érintett (étkezést igénybe vevő) adatai:
Gyermek neve:

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

Törvényes képviselő: ………………………………………..………………………………………………………………..
Oktatási intézmény, osztály: ………………………..……………………………………………………………………….
Gyermek oktatási azonosítója:……………………………………………………………………………………….………
Szombathely, 2019. ………………………..
………………………………….………………………..
nyilatkozó neve, aláírása

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

Hozzájárulok, hogy az Adatkezelő
o telefonszámomat …………………………………………………… kezelje,
o e-mail címemet …………………………………………………… kezelje,
o átutalással

történő

fizetés

esetén

bankszámlaszámomat

……………………………………………………………………………………………. kezelje.
Ezen hozzájáruló nyilatkozat nem vonatkozik a kezelt adatok harmadik személy részére történő átadására, ez a törvényben írt kivételekkel kizárólag az előzetes hozzájárulásommal történhet. Jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás, feltétel és indokolás nélkül visszavonható az Adatkezelőhöz postai úton vagy e-mail-ben eljuttatott nyilatkozattal. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Kijelentem, hogy ezen hozzájárulásomat önkéntesen, minden külső befolyás nélkül,
a megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg.
Szombathely, 2019. ………………………..

……………………………………………..
Nyilatkozattevő költségviselő aláírása

