
 

 

 

 
 

 

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, 2022. ………………. 
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