NYILATKOZAT

Alulírott ………………………………………………………………….. nyilatkozom, hogy …………………………………………..
nevű gyermekem részére a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat által szervezett nyári napközis
táborban az étkezést igénybe kívánom venni
-

Ebédet + uzsonnát kérek

Amennyiben a gyermek az étkezést igénybe veszi, kérjük az alábbi adatokat kitölteni:
Intézmény neve: ……………………………………………………………..
Gyermek neve: …………………………………………………………………………

osztálya: ……………………

Születési hely, dátum: ……………………………………………………………………………………………………………….
Anyja leánykori neve: ………………………………………………………………………………………………………………..
Gondviselő neve:………………………………………………………………………………………………………………………..
Lakcím: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tartózkodási hely: ………………………………………………………………………………………………………………………
Gyermekem étkezési térítési díját
átutalással / postai csekken*
kívánom megfizetni.
*a megfelelőt kérjük aláhúzni

Számlázási név: …………………………………………………………………………………………………………………………...........
Számlázási cím: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Postázási cím (a számla postai úton történő továbbítása esetén kérjük megadni amennyiben eltér a
számlázási címtől):
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Amennyiben átutalással kíván fizetni, kérjük a bankszámlaszámot is megadni:
Bankszámla száma: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Átutalásos fizetési mód esetén van lehetőség a számla elektronikus megküldésére. Amennyiben
elektronikusan kéri a számlát kérjük adja meg az e-mail címet.
E-mail cím:……………………………………………………………………………………..
Gyermekem az alábbi jogcímen jogosult normatív kedvezményre*
-

rá tekintettel rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök

-

nevelésbe vett

-

tartósan beteg vagy fogyatékos

-

három vagy többgyermekes családban él**

ebből:
- a tizennyolc éven aluli

…………fő

- a 25 évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben vagy szakképző intézményben nappali
rendszerű oktatásban résztvevő, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett
felnőttoktatásban vagy szakképzésben résztvevő vagy felsőoktatási intézményben nappali
képzésben tanuló gyermek tanuló gyermek …………… fő
- életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos ……………..fő
*a megfelelő részt kérjük aláhúzással jelezze, normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető
igénybe a fentiek szerinti sorrendben, ennek megfelelően kérjük, hogy csak egy jogcímet jelöljön meg
**A három vagy több gyermekes kedvezmény igénybevétele esetén a gyermekek számában történő
változást 15 napon belül írásban be kell jelenteni.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek,
egyúttal hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés normatív
kedvezményének igénybevételéhez történő felhasználásához.
Szolnok, 20...... ………………………………….

…………………………………………………….
Szülő törvényes képviselő aláírása

Amennyiben átutalással rendezi a térítési díjat, és az elektronikus számla továbbítási módot
választotta, kérjük töltse ki az alábbi nyilatkozatot. A Nyilatkozat kitöltésének hiányában a számla
postai úton is megküldésre kerül.

NYILATKOZAT ELEKTONIKUS SZÁMLA BEFOGADÁSÁRÓL

Alulírott …………………………………… nyilatkozom, hogy hozzájárulok, hogy Szolnok Megyei Jogú Város
Intézményszolgálata (5000 Szolnok, Kossuth tér 1., adószáma: 15577362-2-16) számomra a
gyermekem étkezési térítési díjáról a számlákat PDF formátumban állítsa elő, és az általam megadott
e-mail címre e-mailben elektronikusan juttassa el részemre. Tudomásul veszem, hogy xml fájl
előállítására nem kerül sor.
Nyilatkozom, hogy a Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata (5000 Szolnok, Kossuth tér 1.,
adószáma: 15577362-2-16) által az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
rendelkezéseinek megfelelően kiállított elektronikus számlákat elfogadom.
Tudomásul veszem, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény rendelkezései
szerint a szkennelt, majd e-mailben megküldött számla is elektronikus számlának minősül.
Tudomásul veszem, hogy papíralapú számla megküldésére nem kerül sor.
Nyilatkozom, hogy hozzájárulok a jelen nyilatkozatomban megadott adataim kezeléséhez.
Nyilatkozom, hogy a fenti adatokban bekövetkezett változásokról, különösen az elektronikus
kommunikációhoz megadott e-mail címben bekövetkezett változásról Szolnok Megyei Jogú Város
Intézményszolgálatát haladéktalanul értesítem.
Tudomásul veszem, hogy a számla befogadásának ellenőrzése a számlaküldő és a számlatartalom
valódiságát illetően az én feladatom.

Szolnok, ………………………………….

………………………………………………………….
szülő, törvényes képviselő aláírása

TÁJÉKOZTATÓ
A Nyilatkozatot gyermekenként kell kitölteni.
Ha a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételét:
a) a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága alapozza meg, a
gyermekétkeztetés normatív kedvezménye és a térítésidíj-fizetési mentesség a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság kezdő időpontjától, legkorábban az ellátás
igénybevételének első napjától illeti meg a kötelezettet,
b) amennyiben az a) pont alá nem tartozó feltétel fennállása alapozza meg, a gyermekétkeztetés
normatív kedvezménye és a térítésidíj-fizetési mentesség az azok igénybevételére jogosító feltétel
fennállásának az Intézményszolgálat részére történő bejelentését, (nyilatkozat benyújtása) és annak
igazolását követő naptól illeti meg a kötelezettet.
Amennyiben a szülő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül az erről szóló érvényes
határozat másolatát a kedvezményes térítési díj megállapíthatósága érdekében kérjük csatolni a
nyilatkozathoz.
Amennyiben a gyermek tartósan beteg vagy fogyatékos, a magasabb összegű családi pótlék
megállapításáról szóló határozat másolatát (3 hónapnál nem régebbi), ennek hiányában az erről szóló
érvényes szakorvosi igazolást, illetve fogyatékosság esetén 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 szakvéleményét a kedvezményes térítési díj megállapíthatósága
érdekében kérjük csatolni a nyilatkozathoz.
Három vagy többgyermekes kedvezmény esetén elegendő a nyilatkozat kitöltése.
A törvény szempontjából gyermekként figyelembe vehető:
- a tizennyolc éven aluli,
- a huszonöt évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben vagy szakképző intézményben nappali
rendszerű oktatásban részt vevő vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett
felnőttoktatásban vagy szakképzésben résztvevő vagy felsőoktatási intézményben nappali
képzésben tanuló,
- életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos
gyermeket, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a
nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és utógondozói ellátásban részesülő fiatal
felnőttet.
A gyermekek számában történt változást az Intézményszolgálat felé a változást követő 15 napon
belül írásban be kell jelenteni. Az eltartott gyermekek számának csökkenése esetén az új térítési díjat
a bejelentést követő hónap első napjától kell megfizetni.
Nevelésbe vett tanuló esetén a gondozási helyet biztosító intézmény vezetőjének igazolását kérjük
csatolni a nyilatkozathoz.

Tájékoztatás a nyári napközis táborban a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó személyes
adatkezelésről
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata nyári napközis tábort biztosít, melynek során ellátja
a gyermekétkeztetés feladatait is. Ezen feladatának ellátásában közreműködik Szolnok Megyei
Jogú Város Intézményszolgálata az alapító okirata szerint.
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata a gyermekétkeztetési feladatokhoz
kapcsolódóan a pénzügyi, számviteli, elszámolási, térítési díj támogatáshoz kapcsolódó
ügyintézési feladatokat látja el. Ezen feladatellátás magába foglalja többek között:
 az étkezési térítési díjkedvezményre való jogosultság megállapítását,
 az étkezési térítési díjak megállapítását és beszedését,
 a fentiek teljesítéséhez kapcsolódó nyilvántartások vezetését.
A feladatellátás során Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata személyes adatokat kezel.
Az adatkezelés célja:
A fentiekben rögzített feladatok ellátása, a gyermekek, tanulók számára megfelelő étkezés
biztosítása.
A kezelt adatok köre:
 az étkező neve, születési dátuma, helye, anyja neve, lakcíme, tartózkodási helye,
intézmény megnevezése, osztálya/csoportja, az étkező gondviselőjének neve, postai
elérhetősége
 étkezési térítési díjkedvezményt igénybevevő étkező esetén: a jogosultságot igazoló
dokumentum megnevezése és az abban szereplő adatok
 átutalás, mint fizetési mód választása esetén: a számlázási név és cím, postázási név és
cím, bankszámlaszám
 postai csekk, mint fizetési mód választása esetén: a számlázási név és cím, postázási név
és cím
 hozzájárulás esetén az étkező gondviselőjének telefonos és/vagy elektronikus
elérhetősége.
Az adatok kezelője, feldolgozója:
Az adatok kezelője: Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata (5000 Szolnok, Kossuth tér
1., képviselő: Bencsik Zsolt igazgató)
Adatfeldolgozó: ZALASZÁM Informatika Kft. (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 53., képviselő: dr.
Szász Péter ügyvezető igazgató), mint az ORGAN P integrált számítógépes program üzemeltetője
Az adatkezelés alapja:

Az adatkezelés alapja az étkező gondviselőjének, törvényes képviselőjének nyilatkozata arról,
hogy igénybe kívánja venni az étkezést, továbbá az adatkezelő számára a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben és egyéb, a gyermekétkeztetéshez
kapcsolódó jogszabályban előírt feladat ellátása. Az étkező gondviselőjének telefonos illetve
elektronikus elérhetőségi adatának kezeléséhez a gondviselő írásos hozzájárulása szükséges.
Az adatkezelés időtartama:
Tekintettel a számviteli bizonylatok és az azokat alátámasztó nyilvántartások jogszabályban
előírt őrzési idejére, a személyes adatokat az étkezési szolgáltatás igénybevételének
megszűnésének évét követő 8. év végéig őrizzük, ezt követően megtörténik az adatok törlése
vagy anonimizálása.
Az adatok forrása:
A nyári napközis tábori gyermekétkeztetés igénybevételét megelőzően, vagy változás esetén a
változás bekövetkeztekor az étkező gyermek/tanuló törvényes képviselője adja meg az adatokat
az erre vonatkozó nyomtatványon.
Az adatok továbbítása:
Az adatkezelők az általuk kezelt személyes adatokat külső harmadik személy részére kizárólag
jogszabályi rendelkezés vagy bírósági határozat előírása alapján adják meg.
Az adatkezelésben érintettek jogai:
Az érintettek személyesen, vagy írásban az adatkezelő címére (5000 Szolnok, Kossuth tér 1.),
vagy a titkarsag.isz@externet.hu e-mailcímre megküldött kérelemben kérhetik a személyes
adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását és
tiltakozhatnak a kezelése ellen.
Jogorvoslati tájékoztatás
Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság, melyhez esetleges adatvédelemmel
kapcsolatos jogsértés esetén panasz nyújtható be: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, ugyfelszolgalat@naih.hu).
Szolnok, 2021. ……………….

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Alulírott …………………………………………………………………………............ (szülő neve), nyilatkozom, hogy
………………………………………………………………….…… (gyermek neve) nevű gyermekem igénybe veszi
a gyermekétkeztetési szolgáltatást a nyári napközis tábor ideje alatt.
Kijelentem, hogy a „Tájékoztatás a nyári napközis táborban a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó
személyes adatkezelésről” című dokumentumot megismertem, az abban foglaltakat tudomásul
vettem.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
továbbá az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete alapján tudomásul veszem,
hogy az igényléshez szükséges nyilatkozatok, nyomtatványok kitöltésével és leadásával
hozzájárulásomat adom, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata a nyári napközis
tábori gyermekétkeztetési feladatainak ellátása során a nyomtatványokon szereplő személyes
adataimat megismerje, a jogszabályi előírásokban meghatározott idő leteltéig nyilvántartsa,
kezelje, felhasználja.
Szolnok, 2021. ……………….
………………………………………………….
aláírás

Tudomásul veszem, hogy a telefon illetve e-mail elérhetőségem megadása nem kötelező.
A gyorsabb, közvetlenebb ügyintézés érdekében az alábbi adataim megadásával hozzájárulok,
hogy az Intézményszolgálat egyeztetés érdekében telefonos és/vagy elektronikus úton keressen
meg. Alábbi elérhetőségi adataim megadásával hozzájárulok, hogy azokat az Intézményszolgálat
kizárólag a nyári napközis tábori gyermekétkeztetési feladatok ellátása érdekében a jogszabályi
előírásoknak megfelelően bizalmasan kezelje, nyilvántartsa, felhasználja. Kijelentem, hogy jelen,
telefon illetve e-mail elérhetőségem adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulásom
visszavonásig érvényes.

Szülő telefonszáma: …………………………………………………………………………………………………………………

Szülő e-mail címe: ……………………………………………………………………………………………………………………

Szolnok, 2021. ……………….
………………………………………………….
aláírás

