4. számú melléklet

Nyilatkozat adatkezelési tájékoztatás megtörténtéről és adatkezelési
tájékoztató átvételéről
Alulírott az alábbiakban nyilatkozom, hogy a Budapest Főváros XVIII. kerület
Pestszentlőrinc-Pestszentmre Önkormányzata Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ (a
továbbiakban:

Intézmény)

munkatársa

……………………………………………………………….

tájékoztatott

a(z)

tevékenységhez

kapcsolódó

adatkezelésről, az adatkezelési tájékoztatót, az adatkezelési tevékenységek nyilvántartását
megismertem, így tisztában vagyok azzal, hogy ki, milyen jogalapból, milyen célból, milyen
időtartamig kezeli az adataimat.
Tudomásul veszem, hogy a szolgáltatás önkéntes igénybevétele esetén a közölt személyes és
egyéb adataimat az Intézmény munkatársa megismeri, a vonatkozó nyilvántartásba rögzíti, a
szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó célból kezeli és jogszabályban meghatározott ideig
tárolja. Tudomásul veszem, hogy adataimat (kiskorú adatait) az adatkezelő kizárólag a
szolgáltatás igénybevételének elősegítése céljából más adatkezelő(k) felé továbbítja, az
adattovábbítás címzettjeiről és a várható adatkezelési időről a munkatárs számomra előzetes
tájékoztatást adott.
Kötelező igénybevétel esetén tudomásul veszem, hogy adataimat az adatkezelő jogszabály
erejénél fogva, kötelezően kezeli és továbbítja.
Tudomásul veszem, hogy adataim kezelésével kapcsolatban – ha azt jogszabály nem
korlátozza, vagy nem zárja ki – a következő jogok illetnek meg: tájékoztatás kéréshez való
jog, hozzáférési jog, helyesbítéshez való jog, törléshez való jog, adatkezelés korlátozásához
való

jog,

tiltakozáshoz

való

jog,

adathordozhatósághoz

való

jog,

hozzájárulás

visszavonásának joga, jogorvoslathoz való jog.
Tudomásul veszem, hogy az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása, az adatkezelési
tájékoztató, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei jól látható helyen kifüggesztésre kerültek
és ügyfélfogadási időben hozzáférhető, ügyfélfogadási időn kívül az Intézmény honlapján
elérhető.

Az ellátást igénybevevő (vagy törvényes képviselője) panaszával elsődlegesen az intézmény
vezetőjéhez fordulhat. Amennyiben az intézmény vezetője a panasz írásos benyújtásától
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számított 15 napon belül nem vizsgálja ki a panaszt, vagy a panasztevő nem ért egyet az
intézkedéssel úgy az igénylő a fenntartóhoz fordulhat.
Amennyiben az ellátást igénybevevő megítélése szerint személyes adatainak kezelése sérti a
vonatkozó jogszabályokat, jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.panaszt
tenni vagy bírósághoz fordulni.
Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett
választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is
megindítható.
Tudomásul veszem, hogy köteles vagyok


a jogszabályok alapján vezetett intézményi nyilvántartásokhoz adatokat szolgáltatni társadalombiztosítási

igazolványt,

lakcímet

igazoló

hatósági

igazolványt,

személyazonosító igazolványt – kérésre bemutatni;


8 napon belül bejelenteni a jogosultsági feltételekben, valamint a személyazonosító
adatokban beállott változást.

Budapest, ……………év…………………hó……………..napon

………………………………………
Törvényes képviselő

…………………… ………………
Gyermek

………………………………………….
Törvényes képviselő
Az adatkezelési tájékoztató szerinti és a hozzájárulásomon alapuló adattovábbításhoz
hozzájárulok.
Budapest, ……………év…………………hó……………..napon
………………………………………
Törvényes képviselő

……………….………………
Gyermek

………………………………………
Törvényes képviselő
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