JELENTKEZÉSI LAP

a 2021-2022. nevelési évre
A gyermek adatai
A gyermek neve:
Születési helye, ideje:
Anyja születési neve:
Lakóhelye:
Lakóhely bejelentési
ideje:
Tartózkodási helye:
Tartózkodási hely
bejelentési ideje:
Állampolgársága:
Sajátos nevelési igényű
gyermek esetén

Legutolsó sajátos nevelési igényt megállapító szakértői
bizottság neve, a szakértői vélemény azonosító száma,
kiállítás időpontja:
A sajátos nevelési igényű gyermek ellátására kijelölt
intézmény neve, címe:
A sajátos nevelési igényű státusz felülvizsgálati időpontja a
szakértői határozat alapján:
A szakértői határozatban megjelölt fogyatékosság típusa,
BNO kóddal együtt:
Javasolt fejlesztés pontos megjelölése:

A szülő(k)/törvényes képviselő(k) adatai
1. A szülő neve
(anya):
Lakóhelye:
Lakóhely bejelentési ideje:
Tartózkodási helye:
Tartózkodási hely
bejelentési ideje:
Telefonszám / e-mail:

2. A szülő neve
(apa):
Lakóhelye:
Lakóhely bejelentési ideje:
Tartózkodási helye:
Tartózkodási hely
bejelentési ideje:
Telefonszám / e-mail:

Jelenleg jár-e a gyermek óvodába?

Igen/Nem

Az óvóda neve: __________________________________________________________________________________________
Jelenleg jár-e a gyermek bölcsődébe?

Igen/Nem

A bólcsóde neve: ________________________________________________________________________________________
Gyermekem felvételét ………….. év …………………….……………. hónap ………….. napjától kérem:
a lakóhely/tartózkódasi hely/munkahely szerint (a megfeleló alahuzandó)


kórzetes ________________________________________________________________________________________Óvódaba



nem kórzetes

______________________________Óvódaba

A beíratáskor be kell mutatni a gyermek:
- nevére kiállítótt személyi azónósítót (ennek hiányában születési anyakönyvi
kivonatot),
- a lakcímet igazóló hatósági igazólványt,
- tóvábbá a szülő személyi azónósítót és lakcímet igazóló hatósági igazólványát
(20/2012. EMMI rendelet 20. § (3)),
- nem magyar állampólgár gyermek esetében:
o a Magyarórszagón tórtenó jógszeru tartózkódas jógcímet igazóló ókirat a
szulókre vónatkózóan is (pl. tanulmanyók fólytatasa eseten tanulói vagy
hallgatói jógviszónyt igazóló ókirat, csaladtag csaladtagi jógallasa igazólasara
szuletesi anyakónyvi kivónat, hazassagi anyakónyvi kivónat),
o a menedekjóg hatalya ala tartózók eseten az elismeres iranti kerelem,
o a szabad mózgas es tartózkódas jógaval rendelkezók, valamint a harmadik
órszagbeli allampólgarók eseteben
o a szuló haróm hónapót meghaladó tartózkódasra jógósító engedelye es
o keresótevekenyseg fólytatasaról igazólas (pl. munkavegzesre iranyuló
jógviszóny keletkezeset igazóló ókirat, munkaszerzódes, ervenyes vallalkózói
igazólvany, allaskeresó szemely eseten ervenyes allaskeresesi megallapódas),
o az óktatasert felelós miniszter meghívólevele,
o lakcímet igazóló hatósagi igazólvany masólata.
- A sajátós nevelési igényű gyermekeket nevelő óvódába való felvételhez a szakértői
bizóttság javaslata szükséges. A sajátós nevelési igényű gyermekek óvódai nevelése
az e célra létrehózótt gyógypedagógiai intézményben, kónduktív pedagógiai
intézményben, óvódai csópórtban, vagy a többi gyermekkel részben vagy egészben
együtt, azónós csópórtban történhet (2011. évi CXC. tv. 47. § (3)).

ADATKEZELÉSI KIKÖTÉS
SZEMÉLYES ADATOK HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ KEZELÉSÉHEZ
KISKORÚ SZEMÉLYT ILLETŐEN
az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS a természetes személyeknek a személyes adatók kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatók szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályón kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló ) 2016/679 rendeletében (GDPR),
továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvényben (Infótv.), valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Köznevelési
törvény) és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben (EMMI rendelet) foglaltakra figyelemmel.

1. Az adatkezelő
Név: Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres Sándor Óvoda
Székhelye: 2336 Dunavarsány, Árpád utca 14.
Telefónszám: +36-24 472-464
E-mail: bobitaovi@dunavarsany.hu
Internet: www.bobitatunderovi.hu
Képviselő neve: Kazatsay Szilvia óvódavezető
Adatvédelmi tisztviselő neve: Sági Erika Klára
Cím: 2336 Dunavarsány, Árpád utca 14.
Telefónszám: +36-24 472-464
E-mail: bobitaovi@gmail.com

(a továbbiakban: Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres Sándor Óvoda intézmény, vagy Adatkezelő)

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT (gyermek és szülő) JOGAIRÓL
Adatkezelés célja: 16 év alatti Érintett és a fölötte szülői felügyeletet (törvényes képviseletet)
gyakórló személy adatainak kezelése a Köznevelési törvény és az EMMI rendelet előírásainak
megfelelően jógszabályi kötelezettség teljesítése céljából.
Az óvóda fentiekben megjelölt célú adatkezelésének jógalapja az érintett, ill. az érintett
személy feletti felügyeleti jógót gyakórlónak egyértelmű és kifejezett hózzájárulása, tóvábbá
jógszabályi kötelezettség.
Az adatkezeléssel érintettek köre: minden ólyan természetes személy (Ön, mint érintett
személy feletti felügyeleti jógót gyakórlója), aki egyértelmű, kifejezett hózzájárulását adja
ahhóz, hógy az intézmény a személyes adatait a fentiekben megjelölt célból kezelje.
A személyes adatók címzettjeinek kategóriái, vagyis akik megismerhetik az adatókat: az
intézményvezető, a felvételt bónyólító alkalmazótt, egyéb pólgári jógi jógviszóny keretében
intézményünkkel kapcsólatban állók, akiknek munkakör vagy a szerződés szerinti feladataik
teljesítéséhez elengedhetetlen az adatók kezelése, tóvábbá az intézményünkkel kapcsolatban
álló külső partnerek.
Az adatkezelés helye: az intézmény székhelye, ill. külső megbízótt/partner esetén az adótt
megbízótt/partner székhelye, telephelye.
Adatkezelés időtartama: a személyes adatók kezeléséhez adótt hózzájárulás visszavónásáig,
ill. a gyermek óvódai nevelésének befejezését követő év végéig.

Önnek, mint érintett személy felett felügyeleti jógkört gyakórlónak jóga van kérelmezni az
adatkezelőtől a gyermekére vónatkózó személyes adatókhóz való hózzáférést, azók
helyesbítését, törlését vagy kezelésének kórlátózását, és tiltakózhat az ilyen személyes adatók
kezelése ellen, valamint a jóga van az adathórdózhatósághóz. Jóga van a hózzájárulása
bármely időpóntban történő visszavónásáhóz, amely nem érinti a visszavónás előtt a
hózzájárulás alapján végrehajtótt adatkezelés jógszerűségét. Jóga van a felügyeleti hatósághóz
(Nemzeti Adatvédelmi és Infórmációszabadság Hatóság) panaszt benyújtani.
A fenti adatkezelések kapcsán intézményünk, mint Adatkezelő felhívja a figyelmet arra,
hogy az érintett azon adatainak megadása, amelyeket jogi kötelezettség (óvodai
jogviszony létesítése) vagy az Adatkezelővel létrejövő –gyermekétkezés igénybevételére,
sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztésének ellátása érdekében kezel–, az adott
szolgáltatás nyújtása, fejlesztés igénybe vételének feltételeként értelmezhető, ezáltal a
szükséges adatok megadása nélkül az adott szolgáltatás nyújtása, fejlesztés igénybe
vétele, óvodai nevelése megkezdése nem lehetséges.
****
A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, a fent nevezett gyermekre
vonatkozó, általam megadott személyes adatok és a saját személyes adataim a
valóságnak megfelelnek.
A fent megadott gyermekem és a saját személyes adataim fentiekben megjelölt célú
kezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül kifejezett beleegyezésemet adom.
Tisztában vagyok azzal, hogy a jelen nyilatkozatomat bármikor visszavonhatom, élhetek
a természetes személyeket megillető jogokkal és jogorvoslati lehetőségekkel.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a jelentkezési lapon szereplő adatokat az általam megjelölt
óvodák, illetve azok fenntartója az óvodai jelentkezési eljárással összefüggésben
megismerje, továbbítsa és kezelje.

Kelt.: ___________________________ 20 ____ év _____________ hó _____ nap

______________________________________________
törvényes felügyeletet gyakórló aláírása

Különélő vagy elvált szülők esetében csak az a szülő adhat érvényes adatkezelési nyilatkozatot, aki a szülői
felügyeleti jogok gyakorlására jogosult – az intézménynek azonban nem feladata, hogy ezt a kérdést
mélységében vizsgálja, el kell fogadnia az erről szóló szülői tájékoztatást azzal, hogy vita esetén az
ellentmondást az erre jogosult hatóságnak (gyámhatóság, bíróság) kell megoldania.

