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ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT*

Étkezési díj befizetés

Az oktatási,  nevelési  intézményekben  az  étkezési  díj  befizetése,  a  befizetések  nyomon
követése, valamint a szülővel történő kapcsolattartás érdekében a Budapest Főváros XIX. Kerület
Kispest Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet („Adatkezelő”) illetékes munkatársai elkérik és
kezelik a gyermek és a szülő következő személyes adatait:

A  gyermek  természetes  azonosító  adatai  (vezetéknév,  keresztnév,  születési  hely,  idő,
lakcím), TAJ száma, különleges egészségi adatai amennyiben van, - pl. allergia,-, normatív étkezési
kedvezmények  alapjául  szolgáló  személyes  szenzitív  adatai  (Igazolások:  SNI,  TB.  Határozatok:
RGYVK, nevelésbe vétel. Egyéb szociális kedvezménnyel kapcsolatos adatok.)

A szülők személyes adatai közül: neve, címe, elérhetőségei és egyéb természetes személyi
azonosító adatai (születési hely, idő), bankszámlaszáma, adóazonosító jele a térítési díj átutalással
való fizetése esetén.

A  jelen  nyilatkozat  elfogadásával  kijelentem,  hogy  az  Adatkezelési  tájékoztatót
megismertem,  továbbá  kifejezetten  hozzájárulok  ahhoz,  hogy  a  Budapest  Főváros  XIX.
Kerület Kispest Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet az általam megadott személyes
adatokat az étkezési díj befizetése, a befizetések nyomon követése, valamint a gyermekkel
történő kapcsolattartás céljából kezelje.

Az adatkezelés célja: étkezési befizetések kezelése, kapcsolattartás. 

Az  adatkezelés  időtartama:  Legkésőbb  az  oktatási  intézménnyel  fennálló  tanulói  jogviszony
megszűnését követő 15 napig (Önkormányzati nyári tábor esetén tárgyév szeptember hó 30. napja)
vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart. 

Az adatok tárolásának módja: papír alapú és elektronikus, a Lakoma programon keresztül.

Az adatokhoz való hozzáféréssel rendelkezők köre: 
A Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet dolgozói közül
a Közétkeztetési  csoport  tagjai,  az étkezési  díj  befizetésével és a Lakoma program kezelésével
megbízott  munkatársak,  valamint  minden olyan  munkatárs,  aki  az  étkezési  díj  beszedésével,  a
befizetések  és  lemondások,  valamint  megrendelésekkel  kapcsolatban  tevékenységet  végző
közalkalmazotti  jogviszonyban  álló  érdemi  ügyintéző  -   mint  az  adatkezelésben  részt  vevő
munkatársak – a személyes adatokat a jogszabályi előírások szerint kezelik.

Az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása:
Az adatkezeléshez történő hozzájárulását a szülő bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail 
címre küldött levélben. Ez esetben az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás 
visszavonásakor történik meg. Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása az étkeztetés azonnali 
felfüggesztésével jár.

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet
telefon: (06-1) 3474-605 * e-mail: gesz@kispest.hu * honlap: www.gesz.kispest.hu

mailto:gesz@kispest.hu


                                                                                                                        

                                                                                                  Gazdasági Ellátó Szervezet
cím: 1192 Budapest, Ady Endre út 7.

telefon: (06-1) 3474-605
                                                                                                                     e-mail: gesz@kispest.hu

Az adatok módosítása, vagy  soron kívüli törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levél-
ben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken. 

Tájékoztatás a jogorvoslat lehetőségéről:

Kedves Szülő!

Az adatszolgáltatás önkéntes. Ön tájékoztatást kérhet kiskorú gyermeke személyes adatai kezelé-
séről, továbbá a gyermek személyes adatai törlését, helyesbítését, módosítását vagy zárolását vagy
az adatkezelés korlátozását bármikor, ingyenesen, korlátozás és indokolás nélkül kérheti.

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse a Budapest Főváros XIX. Kerület Kis-
pest Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatóját,  így lehetőség nyílik arra, hogy rövid
időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot
nem állítható helyre, az Info tv. 52. § (1) bekezdése szerinti esetekben Ön a Nemzeti Adatvédelmi
és- Információszabadság Hatóságnál vizsgálati eljárást kezdeményezhet az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
URL: https://naih.hu 
Koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57'' 

Ön a jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A
pert - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is
megindíthatja. 
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