
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

GYERMEKÉTKEZTETÉS 

 

Az adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, valamint az érintettet megillető jogok 

– ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának módját is – részletes leírása 

az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban szerepelnek, amely szabadon elérhető és 

megismerhető a Hivatal ügyintézésre szolgáló helyiségeiben, illetve a www.gorbehaza.hu 

honlapon. 

 

A Gyermekétkeztetés keretében a Hivatal az alábbi adatkezelési tevékenységeket folytatja: 

 

1. Igazolás ingyenes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételére való jogosultságához 

 

1.1 Adatkezelés célja 

A személyes adatok kezelésének célja ellátásra való jogosultság ellenőrzése.  

1.2 Adatkezelés jogalapja  

A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja 

alapján kerül sor, a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. sz. melléklet előírásai szerint.  

1.3 Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok 

Gyermek  Név (teljes név) 

 Születési hely 

 Születési idő 

 Anyja neve 

 Gondozás helye/ellátás helyszíne 

 Igazolt tény 

 Megállapodás vagy gyámhatósági 

határozat száma 

 

1.4 Címzettek  

Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé 

továbbítjuk: 

[adatfeldolgozó] [külső címzett] 

1.5 Az adatok megőrzésének határideje 

10 év 

1.6 Az érintettet megillető jogok 



Az érintett az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kérelmezheti a 

Hivatalnál: 

- a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (tájékoztatást a kezelt adatokról), 

- azok helyesbítését, 

- az adatok kezelésének korlátozását, 

- az adatok törlését, ha annak feltételei fennállnak,  

- tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. 

  



2. Nyilatkozat ingyenes óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez 

 

2.1 Adatkezelés célja 

A személyes adatok kezelésének célja: ellátás igénybevételéhez szükséges.  

2.2 Adatkezelés jogalapja  

A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja 

alapján kerül sor, a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. sz. melléklet; GDPR 9. cikk (1) 

bek. h) pont előírásai szerint.  

2.3 Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok 

Gyermek  Név (teljes név) 

 Születési hely 

 Születési idő 

 Anyja neve 

 Kedvezményes gyermekétkeztetés 

igénybevételének jogcíme 

 Étkezések száma, formája 

 Tartós betegség vagy fogyatékosság 

ténye 

 Diétás étrend alapjául szolgáló 

egészségi állapot 

Szülő  Név (teljes név) 

 Születési hely 

 Születési idő 

 Születési név 

 Anyja neve 

 Lakcím 

 

2.4 Címzettek  

Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé 

továbbítjuk: 

[adatfeldolgozó] [külső címzett] 

2.5 Az adatok megőrzésének határideje 

10 év 

2.6 Az érintettet megillető jogok 

Az érintett az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kérelmezheti a 

Hivatalnál: 

- a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (tájékoztatást a kezelt adatokról), 

- azok helyesbítését, 



- az adatok kezelésének korlátozását, 

- az adatok törlését, ha annak feltételei fennállnak,  

- tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. 

 

  



3. Nyilatkozat ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés 

igénybevételéhez 

 

3.1 Adatkezelés célja 

A személyes adatok kezelésének célja: ellátás igénybevételéhez szükséges.  

3.2 Adatkezelés jogalapja  

A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja 

alapján kerül sor, a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 8. sz. melléklet; GDPR 9. cikk (1) 

bek. h) pont előírásai szerint.  

3.3 Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok 

Gyermek 

 
 Név (teljes név) 

 Születési hely 

 Születési idő 

 Anyja neve 

 Kedvezményes gyermekétkeztetés 

igénybevételének jogcíme 

 Étkezések száma, formája 

 Tartós betegség vagy fogyatékosság 

ténye 

 Diétás étrend alapjául szolgáló 

egészségi állapot 

Szülő / más törvényes képviselő  Név (teljes név)  

 Születési hely 

 Születési idő 

 Születési név 

 Anyja neve 

 Lakcím 

 

3.4 Címzettek  

Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé 

továbbítjuk: 

[adatfeldolgozó] [külső címzett] 

3.5 Az adatok megőrzésének határideje 

10 év 

3.6 Az érintettet megillető jogok 

Az érintett az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kérelmezheti a 

Hivatalnál: 

- a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (tájékoztatást a kezelt adatokról), 



- azok helyesbítését, 

- az adatok kezelésének korlátozását, 

- az adatok törlését, ha annak feltételei fennállnak,  

- tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. 

  



4. Nyilatkozat szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez 

 

4.1 Adatkezelés célja 

A személyes adatok kezelésének célja: ellátás igénybevételéhez szükséges.  

4.2 Adatkezelés jogalapja  

A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja 

alapján kerül sor, a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. sz. melléklet; GDPR 9. cikk (1) 

bek. h) pont előírásai szerint.  

4.3 Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok 

Gyermek  Diétás étrend alapjául szolgáló 

egészségi állapot 

 Név (teljes név) 

 Születési hely 

 Születési idő 

 Anyja neve 

Szülő  Név (teljes név) 

 Születési hely 

 Születési idő 

 Születési név 

 Anyja neve 

 Lakcím 

 

4.4 Címzettek  

Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé 

továbbítjuk: 

[adatfeldolgozó] [külső címzett] 

4.5 Az adatok megőrzésének határideje 

10 év. 

4.6 Az érintettet megillető jogok 

Az érintett az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kérelmezheti a 

Hivatalnál: 

- a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (tájékoztatást a kezelt adatokról), 

- azok helyesbítését, 

- az adatok kezelésének korlátozását, 

- az adatok törlését, ha annak feltételei fennállnak,  

- tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. 


