ADATLAP
Miskolci Nyári Napközi (3518 Miskolc-Pereces, Hulják utca 11.)
II. turnus 2020. július 13 – július 24-ig
Tanuló neve, osztálya:…………………………………………………………..................
Tanuló iskolája:.…………………………………………………………………………
Születési idő:.……………………………………………………………………………
Lakcím:.…………………………………………………………………………………
Apa neve:.…………………………………………………………………………...........
Munkahelye:………………………………………………………………………............
Telefonszám:.……………………………………………………………………………
Anya neve:.………………………………………………………………………………
Munkahelye:.……………………………………………………………………………
Telefonszám:.……………………………………………………………………………
Az étkezés lemondása: minden munkanap reggel 7:00 – 8:00-ig személyesen vagy
a 439-505-ös telefonszámon. A lemondást csak a következő második naptól tudjuk
figyelembe venni. Gyermeke étkezési lemondásáról ne a tanulót kísérő nevelőnek,
hanem a fent említett telefonon szóljon! Utólagos reklamációt nem fogadunk el!
A Nyári Tábor bármely turnusára, abban az iskolában lehet jelentkezni, ahová a tanuló
jár. Pótjelentkezést a tanuló iskolájában teheti meg a szülő. A táborban csak az
iskola által pótlólag lejelentett gyerek jöhet, szülői jelentkezést nem fogadunk el.
Orvosi igazolás helyett a szülőnek kell nyilatkoznia gyermeke egészségi állapotáról a
táborozás megkezdése előtt 4 nappal. Ha a gyerek több turnusra is jelentkezik, az
igazolást minden turnusra ki kell állítania a szülőnek és az első nap átadni a csoport
nevelőnek, vagy a táborvezetőnek.
A tanulók tisztasági csomagot hozzanak magukkal és az időjárásnak megfelelően
öltözzenek (melegítő, esőköpeny, fürdőruha legyen náluk.)
Nagy értékű játékot, mobiltelefont, sétálómagnót, ékszereket ne hozzanak
magukkal a tanulók, mert felelősséget nem vállalunk
Miskolc, 2020. ………………hónap ……..nap
……………………………………………
szülő (gondviselő) aláírása

Szülői nyilatkozat táborozáshoz 2020
12/1991. (V. 18.) NM rendelet alapján
1.
2.
3.
4.
5.

A gyermek neve:……………………………………………………………….
A gyermek születési dátuma: ………………………………………………….
A gyermek lakcíme: ……………………………………………..........................
A gyermek anyjának neve: …………………………………………………….
Nyilatkozat arról, hogy a gyermeken nem észlelhetőek az alábbi tünetek:
a) Láz:………………………………………………………………………..
b) Torokfájás:…………………………..…………………………………….
c) Hányás:……………………………………………………………………
d) Hasmenés:…………………………………………………………………
e) Bőrkiütés:……………………………………...................................................
f) Sárgaság:……………………………………………………..........................
g) Egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyesedés:…………………………..
h) Váladékozó szembetegség, gennyes fül- és orrfolyás:………………………
i) A gyermek tetű- és rühmentes:…………………………………………….
j) Egyéb gyógyszer allergia:.………………………………………………….
k) Egyéb étel érzékenység (liszt, cukor etc.):………………………………….

Az 1.) pont szerinti kiskorú törvényes képviseletében egyúttal nyilatkozatom, hogy a fenti
nyilatkozatommal kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó – a hátoldalon található tájékoztatást
□ tudomásul vettem □ nem vettem tudomásul. (Kérem a megfelelő négyzetet jelölje be.)
A kiállító törvényes képviselő neve:……………………………………………………...
A kiállító aláírása:………………………………………………………………………...
A kiállító lakcíme:………………………………………………………..............................
A kiállító telefonos elérhetősége:…………………………………………………………

Miskolc, 2020. július 13.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala gyermekek nyári táboroztatásával
összefüggő adatkezelési tevékenysége vonatkozásában, az Európai Parlament és
Tanács 2016/679. számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezel ése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló
rendeletének (a továbbiakban: GDPR) 13. cikkében előírt tájékoztatási
kötelezettségének az alábbiak szerint tesz eleget:
A táborban részvevő kiskorúak és törvényes képviselőik személyes adatait
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, azon belül annak
Üzemeltetési Osztálya kezeli;
b. Adatkezelő képviselője dr. Alakszai Zoltán Jegyző, elérhetősége 3525 Miskol c,
Városház tér 8.;
c. Adatvédelmi tisztviselő: dr Csillag Eszter, elérhetősége: gdpr@miskolc.hu;
d. A személyes adatok kezelésének célja tanuló ifjúság üdülésére és táborozására
vonatkozó egészségügyi feltételek biztosítása;
e. Az adatkezelés jogalapja a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának
egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V. 18.) NM rendelet;
f. A kezelt adatok köre: a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi
feltételeiről szóló 12/1991. (V. 18.) NM rendelet 2. számú mellékletében
meghatározott, az érintett kiskorúra, valamint annak törvényes képviselőjére
vonatkozó személyes adatok.
g. A tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről s zóló
12/1991. (V. 18.) NM rendelet 2. számú mellékletében található személyes
adatok az adott táborturnusban feladatot ellátó táborvezető és kísérő pedagógus
(a továbbiakban: Adatfeldolgozók) -mint az Adatkezelő szerződéses partnerei részére átadásra kerülnek, abból a célból hogy Adatfeldolgozók a táboroztatásra
vonatkozó feladataikat szerződésszerűen teljesíthessék, a táborozó gyermekek
felügyeletét megfelelően elláthassák..
h. A személyes adatok tárolása és azok átadása az Adatfeldolgozók részére
papíralapon történik.
i. Adatkezelő a személyes adatokat az adott táborturnust követő Ptk. szerinti
elévülési idő végéig őrzi meg. Adatfeldolgozók a birtokukba kerül ő Személ yes
adatokat, teljes terjedelemben az adott tábori turnus utolsó napját követően
haladéktalanul, de legkésőbb 3. munkanapon erre vonatkozó jegyzőkönyv
felvétele mellett kötelesek Adatkezelő részére visszajuttatni, és ezen időpontig
kötelesek törölni a Személyes adatokról készített valamennyi másolatot is
(kivéve, ha az uniós vagy a tagállami jog előírja a Személyes adatok tárolását), és
erről a Személyes adatok visszajuttatásakor kötelesek jegyzőkönyvbe foglalt
nyilatkozatot tenni adatkezelő előtt.;

j.

k.

a.

l.

A személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR. 6. cikk (1) bekezdés e)
pontja, vagyis, hogy az adatkezelés jogszabályi rendelkezésen alapuló, az
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett
feladat végrehajtásához szükséges, illetve az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1)
bekezdésének a) pontja, miszerint személyes adat akkor kezelhető, ha azt
törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben,
különleges adatnak vagy bűnügyi személyes adatnak nem minősülő adat esetén helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli;
Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett jogosult panaszt tenni a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c.), amennyiben megítélése szerint a rá vonatkozó személ yes
adatok kezelése megsérti a GDPR rendeletben foglaltakat;
Az érintettet az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogosultságok illetik meg:
 az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha
ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes
adatokhoz és a kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon;
 az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat;
 Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az
adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
i. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás
arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezel ő
ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
ii. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és
ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
iii. ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás
kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos
közérdekéből lehet kezelni.

