
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 
 
1. Adatkezelő megnevezése 
Adatkezelő megnevezése: Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet (továbbiakban: VeInSzol) 
Adatkezelő PIR száma: 799854 
Adatkezelő székhelye: 8200 Veszprém, Haszkovó u.39. 
Adatkezelő e-elérhetősége: titkarsag@veinszol.veszprem.hu , tel: 88/425-805 
Adatkezelő képviselője: Fábián József igazgató 
 
2. Adatkezelés szabályai 
Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2018. május 25-től visszavonásig tart. A VeInSzol, mint a Veszprém Város közigazgatási 
területén lévő oktatási intézményekben a diákétkeztetési közfeladatot ellátó költségvetési szerv tájékoztatja az érintetteket, hogy a 
diákétkeztetési közfeladat ellátásával kapcsolatban a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak alapján kezel személyes adatokat. 
E tájékoztató a VeInSzol Adatvédelmi szabályzata alapján készült, tárgyi hatálya kiterjed az összes, a vonatkozó jogszabályok által 
személyesnek minősített adatra, valamint minden olyan folyamatra, amely során az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Info tv.) meghatározott személyes adat kezelése megvalósul. 
 
2.1. Adatkezelés célja: Diákétkeztetés biztosítása (nyilvántartás, számlázás/bizonylatkészítés, kapcsolattartás) 
 
2.2. Adatkezelés ideje: Az adatkezelés céljának megvalósulásáig, illetve jogszabály által meghatározott bizonylatőrzési ideig 
 
2.3. Adatkezelés jellege: 
A Diákétkeztetési feladatellátással kapcsolatban a VeInSzol jogszabályon alapuló adatkezelést folytat. Ezen adatok köre:  

Érintett neve, oktatási intézmény neve, évfolyam, tancsoport, osztály, tanulói jogviszony kezdetének, megszűnésének ideje; 
Kedvezményes étkeztetésben való részvétel esetén a kedvezmény igazolásán szereplő személyes adatok, melyek különösen: 

az érintett anyja neve, születési helye, dátuma, állampolgársága, neme, társadalombiztosítási azonosító száma, szakorvosi 

igazolás alapján megállapított tartós betegsége, ételérzékenysége, (egészségügyi állapota), illetve ezen egészségügyi állapot 

fennállásának dátuma, véglegessége; a gyermek - a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról 

szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 7/A. § (1) bekezdése szerinti szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye által 

igazolt - fogyatékosságának, sajátos nevelési igényének ténye;  nevelésbe vett gyermek, utógondozói ellátásban részesülő fiatal 

felnőtt esetén a nevelésbe vétel/utógondozói ellátás ténye, a gyámhatósági határozatban kijelölt gondozási helye/ellátásának 

helyszíne, nevelőszülő, gyermekotthon, egyéb (működtető) intézmény neve, címe, szülő/gondviselő neve, születéskori neve, 

születési helye, dátuma, anyja neve, címe, társadalombiztosítási azonosító száma, állampolgársága, személyazonosító igazolvány 

száma;  
 
Diákétkeztetési feladatellátás céljából hozzájáruláson alapuló adatkezelésre az alábbi adatok tekintetében kerül sor: 

- Számlázás céljából: Érintett címe (lakcím, tartózkodási hely); 
- Kapcsolattartás céljából: Szülő / gondviselő neve, elérhetőségei (lakcím, email, telefonszám); 
- A fizetendő intézményi térítési díjat bankon keresztül, csoportos beszedési megbízással teljesítők esetében: Szülő / 

gondviselő bankszámlaszáma, és számlavezető pénzintézetének neve. 
 
2.4. Az adatok címzettjei: 

1. Bakony Gaszt Zrt.  8200 Veszprém, Radnóti tér 2.   - Táplálékallergiás/diétás étkeztetést biztosító szolgáltató 
2. Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt. 1022 Budapest, Fillér u. 60. -  Étkező nyilvántartó szoftver üzemeltetője 

Jelen tájékoztató célja, hogy a VeInSzol az adat felvétele előtt minden esetben közölje az érintettel az adatkezelés célját, valamint az 
adatkezelés jogalapját és az adatkezelésre vonatkozó minden fontos információt. Az adatkezelési tájékoztató fogalmi rendszere megegyezik 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Info tv.) foglalt 
értelmező fogalommagyarázatoknak.  
A VeInSzol személyes adatot a 2. pontban meghatározott célból, jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezel, a cél 
eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. A kezelt személyes adatokat magáncélra nem használja fel, az adatkezelés mindenkor 
megfelel a célhoz kötöttség alapelvének –amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az 
adatok törlésre kerülnek. A VeInSzol adatkezelést végző alkalmazottai és a VeInSzol megbízásából az adatkezelésben résztvevő címzettek, 
annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. A 
VeInSzol munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba. A 
személyes adatok tárolása, elhelyezése úgy került kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére nem hozzáférhető, megismerhető, 
megváltoztatható, megsemmisíthető. A VeInSzol adatvédelmi rendszerének felügyeletét az igazgató látja el. 
3. Az érintettek jogainak érvényesítése 
Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a 
jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a VeInSzol 1. pontban megjelölt elérhetőségein.  
A legfontosabb adatvédelemhez kapcsolódó jogosultságokat a következő címek alatt részletezzük. 
3.1. Tájékoztatáshoz, adatokhoz való hozzáféréshez való jog 
Az érintett kérelmére a VeInSzol, mint adatkezelő az Infotv. előírásainak megfelelően tájékoztatást ad az érintett adatairól, azok forrásáról, 
az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az 
esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá az adattovábbítások 
jogalapjáról és címzettjéről. A VeInSzol az érintett kérelmére annak benyújtásától számított legkésőbb 15 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 
5 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.  
3.2. Helyesbítéshez való jog 
A valóságnak nem megfelelő adatot a VeInSzol – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – 
helyesbíti. 
3.3.Adathordozhatósághoz való jog 
Jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén az érintetteknek joga van az adathordozhatósághoz.  
3.4. Tiltakozás joga 
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, 
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1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az 
adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés 
esetén; 

2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás 
céljára történik; valamint 

3. törvényben meghatározott egyéb esetben. 
A VeInSzol a tiltakozást a lehető legrövidebb határidőn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, majd annak megalapozottsága 
kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozást a VeInSzol megalapozottnak találta, az 
adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja. A tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik 
részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik szintén intézkedni kötelesek a tiltakozási jog érvényesítése 
érdekében. Ha az érintett a tiltakozás tárgyában hozott döntéssel nem ért egyet, vagy a VeInSzol a döntéssel késedelmeskedik, az érintett 
30 napon belül törvényben meghatározottak szerint bírósághoz fordulhat. 
3.5. Zárolás 
A VeInSzol zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha megállapítható, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A 
zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 
3.6. Törlés 
A VeInSzol meghatározott esetekben az általa kezelt személyes adatokat törli. Ilyen eset, ha 

1. a személyes adat kezelése jogellenes, az érintett kéri, 
2. a kezelt adat hiányos vagy téves feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok 

tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság elrendelte. 

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll a VeInSzol rendelkezésére. A VeInSzol a megtett intézkedéseiről az 
érintettet és mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította.  
3.7. Hozzájárulás visszavonása 
Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében az érintett jogosult az adatkezelési hozzájárulását bármely időpontban ingyenesen 
visszavonni. A visszavonás nem érinti – a hozzájárulás visszavonása előtt – végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A visszavonást postai 
vagy elektronikus úton is kezdeményezhető. 
 
Az érintett a VeInSzol adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat: 
 Név:  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely:  1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Honlap / email: www.naih.hu     /       ugyfelszolgalat@naih.hu 
 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 

(Az adatszolgáltatás előfeltétele a térítési díjról készülő számla kiállításához): 
OKTATÁSI INTÉZMÉNY/ÉVFOLYAM/OSZTÁLY: ___________________________________________________________________________ 

GYERMEK NEVE:  _____________________________________________________________________________________ 

GYERMEK CÍME:  _____________________________________________________________________________________ 

(Az adatszolgáltatás kapcsolattartási célból szükséges): 

SZÜLŐ/GONDVISELŐ NEVE:  ____________________________________________________________________________ 

SZÜLŐ/GONDVISELŐ CÍME:  ____________________________________________________________________________ 

SZÜLŐ/GONDVISELŐ TELEFONSZÁMA: ____________________________________________________________________________ 

SZÜLŐ/GONDVISELŐ EMAIL CÍME: ____________________________________________________________________________ 

 

A FIZETENDŐ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAT BANKON KERESZTÜL, CSOPORTOS BESZEDÉSI MEGBÍZÁSSAL TELJESÍTŐK ESETÉBEN : 

(Az adatszolgáltatás előfeltétele a csoportos beszedési megbízással történő fizetésnek): 

SZÜLŐ/GONDVISELŐ BANKSZÁMLA SZÁMA: ___________________________________________________________________ 

SZÜLŐ/GONDVISELŐ SZÁMLAVEZETŐ PÉNZINTÉZETÉNEK NEVE: _________________________________________________ 

 
Kijelentem, hogy jelen ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓT elolvastam, annak tartalmát megértettem és elfogadom, valamint az általam 

fentiekben megadott személyes adatok a valóságnak megfelelnek és a jelen dokumentumban megjelölt célú és időtartamú 

adatkezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül járulok hozzá.  

…………………………………., 2018, ……………….. hó ………. 

…………………………………………..  
AZ ÉRINTETT SZÜLŐ/GONDVISELŐ  

               ALÁÍRÁSA 
 

Kijelentem, hogy jelen ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓT elolvastam, annak tartalmát megértettem és elfogadom, a jelen dokumentumban 

megjelölt célú és időtartamú adatkezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül járulok hozzá.  

 
…………………………………., 2018, ……………….. hó ………. 

        …………………………………………..                                    
            14 ÉV FELETTI GYERMEK ALÁÍRÁSA 

http://www.naih.hu/
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