
 

   Sasadi Óvoda 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy 

hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait! 

 

A Sasadi Óvoda közfeladatot ellátó költségvetési szerv. Alapítására, átalakítására, megszüntetésére 

jogosult szerv Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata. Felügyeleti szerve Budapest 

Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete (1113 Budapest, Bocskai út 39.). 

Meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait a Budapest Főváros Újbuda Önkormányzata GAMESZ 

mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el. 

A Sasadi Óvoda adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára 

személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi 

Rendeletének (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást 

adja: 

Az Adatkezelő adatai: 

Név:    Sasadi Óvoda  

Székhely:   1118 Budapest, Dayka Gábor utca 4/b 

Telephelyei:    Sasadi Óvoda Tesz-vesz Óvoda telephely 

    1118 Budapest, Zólyomi út 20-22. 

    Sasadi Óvoda Törcsvár Utcai telephely 

    1112 Budapest, Törcsvár utca 19-21. 

Törzskönyvi azonosító szám:  .............. 

Weboldal:   www.sasadiovi.ujbuda.hu 

Telefon:   06-1-319-2549, 06-1-309-5428 

E-mail:    info@sasadiovi.ujbuda.hu 

Az óvodavezető fogadóórája: előzetes egyeztetés alapján 

Adatvédelmi Tisztviselő: név:  Kadosáné Klimó Magdolna 

 e-mail:  kadosa.magdolna@sasadiovi.ujbuda.hu 

    telefonszám: 06-1-319-2549, 06-1-309-5428 

 postacím: 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 4/b 

 Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése 

van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy 

elektronikusan a fent megjelölt címekre küldheti. Válaszainkat 

késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által 

kért címre. 

Adatfeldolgozás: a Sasadi Óvoda, az intézmény fenntartója és az Újbuda GAMESZ 

munkavállalói végeznek adatfeldolgozást. Külföldi adattovábbítás: 

Nem történik külföldre továbbítás. 
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Adatkezelési célok: 

 

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést az SZMSZ-ben meghatározott jogszabályokkal 

összhangban: 

 

Az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátásához kapcsolódóan a munkavállalók, a gyermekek 

és szüleik, valamint a szerződő felek adatait jogi kötelezettség teljesítése és a kapcsolat fenntartása 

céljából kezeljük; 

 

a) munkavállalók és a gyermekek adatainak kezelése; 

b) partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése; 

c) vagyonvédelem, személyi biztonság; 

d) belső adminisztráció megkönnyítése. 

 

Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz: 

 

Az Ön és gyermeke személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalapok: 

a) a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlák kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés c) pont; 

b) kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnererek 

munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, 

érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: közfeladat ellátásának zavartalansága, 

üzletmenet folytonossága; 

c) munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok; 

d) szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont; 

e) az Adatkezelő weboldalt tart fenn (www.sasadiovi.ujbuda.hu), azonban önálló adatbázis 

létrehozása, profilalkotás nem történik; 

f) on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont;  

Az adatkezelés időtartama: 
 

A számlákat legalább nyolc évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési 

ideje nyolc év. 

 

A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év. 

 

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum 

egy év. 

 

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: öt év. 



 

 
 

 

 


