ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉSHEZ (KÖZÉTKEZTETÉSHEZ)
KAPCSOLÓDÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi törvény
21/A§-ban előírt intézményi gyermekétkeztetési (közétkeztetési) feladatait a
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal, mint fenntartó, a Somogyszobi
Óvoda és annak szervezeti egységébe tartozó főzőkonyha útján látja el.
Adatkezelő adatai:
Somogyszobi Óvoda
Cím: 7563 Somogyszob, Kossuth Lajos utca 4.
Adószáma 16806881-2-14
E-mail: ovoda@somogyszob.t-online.hu
Képviseli: Kurdi Szilvia intézményvezető
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:
E-mail: dpo@eventdispo.com
Adatkezelés célja: közétkeztetési feladatok ellátása
A közétkeztetési feladatok ellátása keretében az adatkezelő az étkezést igénybe
vevők (érintettek) részéről az étkeztetés igénybevételéről szóló nyilatkozatban,
továbbá az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés
igénybevételéhez adott nyilatkozatban rendelkezésre bocsátott adatokat, a
jogosultság igazolására szolgáló kiállított igazolásokat, okiratokat, szakértői
véleményeket, továbbá a közoktatási intézmény részéről rendelkezésre bocsátott
adatokat a következő célokból kezeli:
1. A közétkeztetésben résztvevő étkezési igényének felmérése és nyilvántartása,
2. Az érintett által fizetendő étkezési térítési díj megállapítása, beszedése a
rendelkezésre bocsátott okirat, igazolások és a térítési díj megfizetésére
vonatkozó szülői nyilatkozatok alapján,
3. Az étkezés biztosítása a saját főzőkonyha részére történő adattovábbítás,
megrendelés alapján,
4. Étkezés igénybevételének elszámolása (igénybe vett étkezések, lemondások,
térítési díj megállapítás tekintetében történt változás bejegyzések),
5. Reklamáció/panaszkezelés (szolgáltatás minőségével, elszámolásokkal
kapcsolatban),
6. Étkezési térítési díjak beszedésével kapcsolatos számlaadási kötelezettség
teljesítése,
7. Térítési díj tartozások/hátralékok kezelése
Az adatkezelés során felhasznált adatok köre:
1. A közétkeztetésben érintett (az étkezést igénybe vevő) neve, óvodai
csoportja, iskolai osztálya, oktatási azonosítója.
2. Szülő /gondviselő neve, lakcíme, elérhetősége (telefonszám, email cím)
3. Térítési díj kedvezmény igénybevétele esetén a jogosultság igazolására
szolgáló benyújtott iratok, igazolások adatai,

4. Diétás étkezés igénylése esetén: orvosi igazolás/szakvélemény, szülői
nyilatkozat adatai,
5. Az igénybe vett szolgáltatás nyilvántartási adatai (igények, lemondás,
hiányzás, változás bejelentők)
6. Számlázási adatok (igénybe vett szolgáltatás mennyisége, egységára,
fizetendő térítési díj, számla kelte, fizetési határidő, fizetési mód, számla
sorszáma, nyilvántartás szerinti számlaegyenleg.
7. Hátralékkal, részletfizetéssel kapcsolatos adatok,
8. Reklamáció/panasz esetén megadott adatok.
Az adatok forrása:
1. Szülő/gondviselő által kitöltött, az adatkezelő által biztosított nyomtatvány
2. Változás bejelentők,
3. A térítési díj kedvezmény igazolására szolgáló 328/2011 (XII.29.) korm.
rendeletben meghatározott iratok, igazolások
4. A diétás étkeztetés igénybevételéhez a 37/2014(IV.30) EMMI rendeletben
előírt, szakorvos által kiállított ambuláns lap, szakorvosi igazolás, szülői
nyilatkozat,
5. Az étkezési díj megfizetésével kapcsolatos szülői nyilatkozat,
6. A MenzaLap® elektronikus nyilvántartó rendszer által előállított
kimutatások.
Az adatkezelő az adatokat papír alapú és elektronikus nyilvántartó rendszerben
kezeli. Az adatok megőrzési ideje 8 év.
Adatfeldolgozó:
A MenzaLap® szoftver szolgáltatója, üzemeltetője:
EventDispo Kft.
1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2. em. 14.
nemesgabi@eventdispo.com
Adatok címzettjei:
Önkormányzati hivatal részére továbbításra kerül:
Hátralékkal rendelkezők neve, hátralék összege,
Reklamáció /panasz.
Iskola részére továbbításra kerül:
Lejáró támogatások listája.

Az adatkezelés jogalapja: A személyes adatok kezelésének jogalapja a közfeladat
ellátását és a kezelt adatok körét meghatározó jogszabályok alapján a GDPR
6.cikk (1) bekezdés c) pontja az adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése illetve a
GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja közfeladat ellátása.
Az adatszolgáltatás az intézményi étkeztetés igényléséhez az érintettek részéről
kötelező, az adatszolgáltatás teljesítése nélkül a közétkeztetésben való részvétel,
a térítési díjakra vonatkozó kedvezmények, illetve az egészségügyi adatokon
alapuló diétás étkeztetés igénybevétele nem lehetséges. Az egészségügyi adatok

kezelése a fenti jogalap mellett a GDPR 9. cikk (2) bekezdés b) pontjában előírtak
szerint kerül sor.
A hátralék kezeléséhez szükséges adatok kezelése és továbbítása az étkeztetés
igénylésével létrejött szerződési kötelezettség alapján felmerülő jogi igény
érvényesítéséhez szükséges.
Az adatkezelést megalapozó jogszabályok:
1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról,
200O. C. tv. a számvitelről
328/2011. (XII.29.) kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és
az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról
37/2014. (IV.30) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás
egészségügyi előírásokról.
Adatbiztonság:
Az adatkezelő az adatok kezelése során az Adatvédelmi Szabályzatban előírtak
szerint jár el.
Az érintettek személyes adatainak védelmével kapcsolatos jogai:
Az érintettek jogaik érvényesítése érdekében az adatkezelőhőz fordulhatnak
személyesen, vagy a 7563 Somogyszob, Kossuth Lajos u. 4. postacímre vagy az
ovoda@somogyszob.t-online.hu e-mail címre vagy az adatvédelmi tisztviselőhöz
dpo@eventdispo.com e-mail címre küldött kérelemmel .
A beérkezett megkeresésre az adatkezelő legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30
napon belül írásban válaszol, térítésmentesen.
Az adatkezelő az adatkezelés megkezdése előtt jelen Adatvédelmi tájékoztató
megismerhetőségével (nyilvános közzétételével) biztosítja, hogy valamennyi
érintett ingyenesen tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel kapcsolatos tényekről.
Tájékoztatási jog: Az érintett jogosult, hogy tájékoztatást kérjen és kapjon arról,
hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van–e, és ha igen, jogosult arra,
hogy személyes adatokhoz hozzáférést, valamint tájékoztatást kapjon az
adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről.
Helyesbítési jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a pontatlan személyes
adatokat az adatkezelő pontosítsa valamit, hogy kérje a hiányos személyes
adatok kiegészítését.
Törlési jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan
késedelem nélkül törölje személyes adatait, ha annak jogszabályban foglalt
feltételeinek valamelyike fennáll.
Az adatkezelő az érintett adatait nem törölheti, ha a személyes adatok kezelését
törvény rendelte el.

Korlátozási jog: meghatározott esetekben az érintett kérésére a személyes adatok
felhasználását az adatkezelő köteles korlátozni. Az adatok ilyen esetben csak a
jogszabályok által meghatározott, korlátozott célokra lehet felhasználni.
Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti, az érintett jogosult arra,
hogy kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja, illetve hogy ezeket az adatokat az adatkezelő
közvetlenül egy másik adatkezelő részére továbbítsa, ha
a) az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy olyan szerződés teljesítéséhez
szükséges, amelyben az érintett az egyik fél,
b) az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok
kezelésére informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor.
Amennyiben az érintett nem ért egyet az adatkezelőnek a megkeresésre adott
válaszával, illetve az adatkezelőtől határidőre nem kapott választ, vagy panaszt
kíván tenni, joga van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(NAIH), fordulni, illetőleg bírósághoz fordulni.
NAIH
Cím: 1055. Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím:1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon:+36 1 391 1400
Fax:+36 1 391 1410
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: https://www.naih.hu
Az adatkezelő fenntartja a jogot az adatkezelési tájékoztató egyoldalú
módosítására. Az adatkezelési tájékoztató és változás esetén a mindenkori
hatályos adatkezelési tájékoztató megismerhető a www.somogyszob.hu oldalon.
2022. augusztus 31.

Somogyszob Óvoda

