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A szigetszentmiklósi Csicsergő Óvoda (a továbbiakban: Adatkezelő), mint köznevelési 

intézmény a vele jogviszonyban álló, óvodai nevelésben résztvevő gyermekek (a továbbiakban: 

Érintettek) személyes (egészségügyi) adatainak, valamint tágabb értelemben az Érintettek 

törvényes képviselőinek meghatározott körű személyes (egészségügyi) adatinak kezelése 

tekintetében adatkezelőnek minősül. 

 

A fentiekre figyelemmel az Adatkezelő az Érintettek részére az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), 

valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes 

adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 

valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 

szóló 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseivel összhangban a következő 

tájékoztatást adja, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismer el. 

 

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az általa végzett adatkezelés megfelel 

a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak, így különös tekintettel azon 

elvárásnak, hogy az Érintettek részére adott tájékoztatást tömör, átlátható, világos és közérthető 

megfogalmazással és könnyen hozzáférhető formában bocsátja rendelkezésre, jelen 

adatkezelési tájékoztató formájában. 

 

Az adatkezelési tájékoztatóban található legfontosabb információkat táblázatos 

formában az utolsó oldalon foglaltuk össze. 

I. Az Adatkezelő 

  

Név:   Szigetszentmiklósi Csicsergő Óvoda 

Székhelye :  2310 Szigetszentmiklós, Posta köz 2. 

Képviselő:   Homonna Béláné intézményvezető) 

E-mail :  ovodavezeto@csicsergoovoda.szszm.hu 

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője:  

Név: Remete Orsolya 

E-mail: dpo@egomir.szszm.hu   

 

II. Az Adatkezelő elérhetőségei 

Adatainak kezelésével kapcsolatosan az alábbi módokon kérhet tájékoztatást: 

személyesen előre egyeztetett időpontban, hétköznapokon 08:00-16.00 óra közötti időben az 

óvoda székhelyén: 2310 Szigetszentmiklós, Posta köz 2.szám alatt. 

- Elektronikus elérhetőséggel vezeto@egomir.szszm.hu e-mail címre küldött elektronikus 

levélküldemény útján;  

- Postai úton a 231 Szigetszentmiklós, Posta köz 2. szám alatt címen. 

- Telefonos elérhetőséggel: +36 (24) 366 255 számon. 
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III. Az adatkezelés célja 

Az adatkezelés célja, hogy 

- az Adatkezelő gondoskodjon a vele jogviszonyban álló gyermek nevelését, oktatását 

érintő egészséges és biztonságos feltételek megteremtéséről; 

- az Adatkezelő feladatellátásával összefüggésben és szükséges mértékben nyomon 

követhesse a vele jogviszonyban álló gyermekek egészségi állapotát, biztosítsa 

intézményi szinten az egészségük védelmét; 

- az Adatkezelő eleget tegyen a vele jogviszonyban álló gyermekek vonatkozásában 

az ágazati jogszabályban meghatározott egészségügyi (elősorban szűrővizsgálatok) 

vizsgálatok megszervezésének, lebonyolításának; 

- eleget tegyen a fentiekben rögzített adatkezelői feladatellátásával összefüggő 

dokumentációs, esetlegesen adattovábbítási, adatszolgáltatási kötelezettségének.  

IV. A kezelt adatok köre 

Az egészégügyi adat fogalmát az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 

kezeléséről és védelméről szóló 1997.évi XLVII. törvény az alábbiak szerint határozza meg: az 

érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve 

az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más személy által 

közölt, illetve az egészségügyi ellátóhálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy 

származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló 

mindennemű adat (pl. magatartás, környezet, foglalkozás). Valamilyen megbetegedés, étel 

vagy más allergia, stb.  

 

Egészségügyi adat a GDPR alkalmazásában az alábbiak szerint értelmezhető: egy természetes 

személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a 

természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, 

amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról. 

 

Jelen adatkezelési tájékoztató III. pontjában megjelölt célok elérése érdekében az Adatkezelő 

az Érintettek egészségi állapotára, egészségügyi vizsgálataival összefüggő személyes adatokat 

kezeli, a teljesség igény nélkül az alábbi tárgyköröket érintően: 

 

- az Érintett és annak szülőanyja vonatkozásában kitöltött anamnézis adatkörei; 

- az Érintett fogazati rendellenességek felismerését célzó vizsgálattal, valamint a 

teljes fogászati státus rögzítésével összefüggésbe hozható adatokat; 

- az Érintett életkorának megfelelő fejlődésre és az érzelmi állapotra vonatkozó 

vizsgálatok adatköreit; 

- az Érintett ismert betegségének szükségszerű adatait (pl. cukorbetegség, epilepszia, 

rendszeres gyógyszerszedést igénylő betegség, ételallergia stb.); 

- az Érintett esetleges betegsége kapcsán a várható következmények, illetve 

szövődményeinek korai felismerését célzó vizsgálatok elvégzésével összefüggő 

adatokat; 

- védőnő által végzett tetvességi szűrővizsgálat eredményeit, adatait;  

- a törvényben nem kötelező jellegű, azonban intézményi vagy szülő 

kezdeményezrésre elvégzett valamennyi szűrővizsgált eredményeit;  

- egyéb előre meg nem határozható egészségügyi adatát.  
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V. Az adatkezelés jogalapja 

A jelen adatkezelési tájékoztató IV. pontjában felsorolt adatok kezelésének jogalapja a GDPR 

6. cikk (1) albekezdésének c) pontja, tekintettel arra, hogy az adatkezelés az Adatkezelőre 

vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. 

 

A különleges személyes adatok kezeléséhez szükséges jogalapot a GDPR rendelet 9. cikk (2) 

bekezdésének g) pontja keletkezteti.  

 

Az adatkezelést az alábbi jogszabályok alapozzák meg:  

 

- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (a továbbiakban: Nkt.); 

- az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és 

védelméről szóló 1997.évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak); 

- a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a 

továbbiakban: Ebtv.); 

- a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi 

intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet; 

- az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997 (VI.3) NM rendelet. 

 

Az Adatkezelő az adatokat egyrészt közvetlenül az Érintettől szerzi be, másrészt azokat a 

törvényes képviselő bocsátja rendelkezésre, ezeken túlmenően továbbá különböző orvosi, 

egészségügyi vizsgálatok és az ezekkel összefüggő feladatellátás teljesítése, lebonyolítása 

során kerülnek az Adatkezelő tudomására.    

VI. Adatkezelés időtartama 

A GDPR 5. cikk (1) albekezdésének e) pontjában, valamint az Infotv. 4.§ (2) bekezdésében 

foglaltakra figyelemmel személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és 

ideig kezelhető.  

 

Az Adatkezelőnek – figyelemmel az Nkt. 41.§ (10) bekezdésében foglaltakra - a jogviszonnyal 

érintett gyermek adatait a jogviszony megszűnésétől számított legalább tíz (10) évig kell 

megőriznie, de a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 1. melléklete szerint a szakértői 

bizottság szakértői véleményeit húsz (20) évig szükséges megőriznie az Adatkezelőnek.  

 

A személyes adatokat tartalmazó egyes iratok rendjénél a nevelési-oktatási intézmény a 

köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. 

törvény rendelkezései, valamint a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 

követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet előírásai is irányadóak.   

VII. Címzettek, adattovábbítás, nyilvánosságra hozatal 

Fő szabály szerint az Adatkezelő működése során, feladatellátásával összefüggésben 

tudomására jutott orvosi titok körébe utalt személyes adatokat köteles megtartani, bizalmasan 

kezelni, azokat nyilvánosságra nem hozhatja.  

 

 

Ezen kötelezettsége alól azonban az alábbi esetekben menetsül: 
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a) ha az egészségügyi és személyazonosító adat továbbítására az érintett, illetve törvényes 

képviselője írásban hozzájárult, az abban foglalt korlátozásokon belül, valamint; 

b) ha az egészségügyi és személyazonosító adat továbbítása törvény előírásai szerint 

kötelező. 

 

Jogszabályokon alapuló kötelezettségekre figyelemmel az alábbi célból és címzettek részére a 

meghatározott adatkörök tekintetében az Adatkezelő adattovábbítást végez, illetve végezhet: 

 

Az Eüak 4. § (1)-(3) bekezdése szerinti célból történő adatkezelés és adatfeldolgozás esetén 

egészségügyi ellátóhálózaton belül az egészségügyi és személyazonosító adatok továbbíthatók, 

illetve összekapcsolhatók az Ebtv. 81. §-ában meghatározott feladata ellátása érdekében 

egészségügyi adatok és a társadalombiztosítási azonosító jelek az egészségügyi ellátóhálózat és 

az egészségbiztosítási szerv között is továbbíthatók és összekapcsolhatók, a feladat 

ellátásához szükséges mértékben. 

 

A Nkt. 41.§ (7) bekezdés c) pontja alapján az Érintett gyermek neve, születési helye és ideje, 

lakóhelye, tartózkodási helye, társadalombiztosítási azonosító jele, szülője, törvényes 

képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, 

az óvodai egészségügyi dokumentáció, a gyermekbalesetre vonatkozó adatok az egészségi 

állapotának megállapítása céljából az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó 

intézménynek továbbíthatóak.  

 

Az Nkt. 41. § (8) bekezdése szerint a gyermek 

a) sajátos nevelési igényére, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségére, tartós 

gyógykezelésére vonatkozó adatai, továbbá a gyermek speciális köznevelési ellátásához 

elengedhetetlenül szükséges szakorvosi, iskolaorvosi diagnózisának adatai a pedagógiai 

szakszolgálat, a nevelési-oktatási intézmények és az egészségügyi szakellátó között; 

b) óvodai fejlődésével, valamint az iskolába lépéshez szükséges fejlettségével kapcsolatos 

adatai a szülőnek, a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az iskolának továbbítható.  

 

Fentieken túlmenően az iskola-egészségügyi, háziorvosi, házi gyermekorvosi, egyéb 

szakorvosi, körzeti védőnői, gyermekjóléti szolgálatok, pedagógiai szakszolgálatok, logopédus, 

gyógytornász és pszichológus, valamint - népegészségügyi feladatkörükben - a fővárosi és 

megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalai a gyermekek egészségvédelme 

érdekében együttműködnek, és az e feladat ellátásához szükséges adatokról egymást 

tájékoztatják. 

 

Jelen adatkezelési tájékoztató IV. pontjában megjelölt személyes adatok megismerésére 

bírósági, ügyészségi, a bűnüldözési és a büntetés-végrehajtás szervek, nemzetbiztonsági 

szolgálatok, gyámhatósági szervek és az adóhatóság is jogosult. Részükre, írásos megkeresés 

alapján (megfelelő jogalap esetén), az általuk folytatott eljárásban történő hivatalos felhasználás 

végett az Adatkezelő köteles a kért adatokat továbbítani, rendelkezésre bocsátani. 

 

Az egyes orvosi és egyéb egészségügyi tárgyú vizsgálat (ideértve a szűrővizsgálatokat is), 

kezelés során adatfeldolgozóként működnek közre az Adatkezelővel a mindenkori 

szerződéses jogviszonyban álló, vagy a területileg illetékes orvosi, egészségügyi személyek, 

szervezetek, így például óvodát ellátó orvos, házi gyermekorvos, oltást végző orvos, védőnő, 

fogorvos, logopédus, egyéb fejlesztéssel, gyógypedagógiai feladatellátással érintett személy, 

vagy szervezet (képviselői).   
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Amennyiben az egészségügyi adatokat az Adatkezelőnél elektronikus formában is vezetésre 

kerülnek, úgy a Köznevelési Információs Rendszerben (KIR) kerülnek rögzítésre. Erre 

figyelemmel a rendszer üzemeltetője, működtetője az Oktatási Hivatal (székhelye: 1055 

Budapest, Szalay utca 10-14.) adatfeldolgozóként működik közre.  

 

Az tárgykörben érintett személyes adatok adattovábbítása, illetve a törvényes képviselőkkel 

való kapcsolattartás során az alábbi címzettek szükségszerűen közreműködnek: 

 

- postai úton történő adattovábbítás és kapcsolattartás esetén a kézbesítési adatok 

tekintetében a Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.); 

- e-mail útján történő adattovábbítás és kapcsolattartás esetén a válaszadással 

összefüggésben a levelezőrendszeren keresztül továbbított adatok tekintetében a 

levelezőrendszer adatfeldolgozójaként a Szigetszentmiklósi Csicsergő 

Óvodagyfélkapu/Cégkapu/Hivatali Kapu tárhelyre történő adattovábbítás és 

kapcsolattartás esetén a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 

(1081 Budapest, Csokonai utca 3.) és a KOPINT-DATORG Informatikai és 

Vagyonkezelő Kft. (1081 Budapest, Csokonai u. 3.). 

 

Adatkezelő a kezelt adatokat személyes azonosító adatok nélkül statisztikai célra 

felhasználhatja, azokból statisztikai célra adatot szolgáltathat. 

VIII. Az adatok kezelésének módja 

Az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatóban körbeírt egészségügyi adatokat elsősorban az 

alábbi dokumentumokban, jellemzően papír alapon kezeli:  

- anamnézis lap; 

- oltási kiskönyvről készült másolati dokumentum; 

- óvodás kort érintő védőoltásokról szóló orvosi igazolás (6 éves kori védőoltás); 

- egyéb orvosi/szakorvosi igazolások és egészségügyi szakvélemények 

dokumentumai; 

- védőnő által végzett szűrővizsgálat eredményeit rögzítő formanyomtatvány, vagy 

annak tényszerű adatai; 

- felvételi, mulasztási napló, csoportnapló és egyéni fejlődési napló.  

 

Adatkezelő a birtokába kerülő személyes adatokon automatizált adatkezelést, profilalkotást 

nem végez. 

 

Adatkezelő a birtokába kerülő – a jelen adatkezelési tájékoztató IV. pontjában megjelölt – 

személyes adatokat manuálisan kezeli, azokhoz csak a mindenkori Vezető, az Adatkezelő által 

a nyilvántartásba vétellel összefüggő adminisztrációs feladatokkal megbízott; a KIR 

szakprogramhoz jogosultsággal rendelkező óvodai alkalmazottak; valamint egyéb személyek 

meghatározott terjedelemben, tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben férnek hozzá, 

és végeznek azokkal az óvodai intézmény székhelyén adatkezelési műveleteket.  
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Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok megfelelő szintű biztonságára és 

bizalmas kezelésére, többek között annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes 

adatokhoz és az adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve 

azok jogosulatlan felhasználását. 

 

Adatkezelő a papíralapú dokumentumokat Adatkezelő székhelyének zárható helyiségein belül 

irodabútorokban gyűjti és rendszerezi. Az Adatkezelő az elektronikus adatokról biztonsági 

mentéseket végez külső – megfelelő logikai védelemmel ellátott – adathordozóra (pendrive) 

mely szintén zárható irodabútorban kerül elhelyezésre, tárolásra.  

 

Szerver megléte esetén az Adatkezelő intézkedik az elektronikus adatok azon történő 

kizárólagos (szakprogramokon kívüli) tárolását.   

IX. Az Érintett jogai adatainak kezelésével összefüggésben 

IX.1. Az Érintett előzetes tájékoztatáshoz való joga (GDPR 13-14. cikk) 

 

Amennyiben a személyes adatokat az Érintettől gyűjtik, Adatkezelő a személyes adatok 

megszerzésének időpontjában tájékoztatja az Érintettet az Adatkezelőre vonatkozó alapvető 

információkról, a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, 

az esetleges adattovábbítási műveletekről. Adatkezelő ezen felül köteles az Érintettet az adatai 

kezelésére vonatkozó kiegészítő információkról is tájékoztatni, így többek között az adattárolás 

időtartamáról, az Érintettet megillető jogokról, valamint a hatóságnak címzett panasz 

benyújtásának jogáról.  

 

Adatkezelő az Érintett előzetes tájékoztatáshoz való jogának érvényesülését jelen Adatkezelési 

Tájékoztató nyilvánosságra hozatalával, valamint az Érintett részére az adatkezelési művelet 

megkezdése előtt történő átadásával biztosítja. 

 

IX.2. A hozzáférési jog (GDPR 15. cikk) 

 

Az Érintett jogosult hozzáférést kérni a személyes adataihoz, továbbá az Adatkezelő által kezelt 

személyes adatairól másolatot kapni és ellenőrizni, hogy az adatkezelést az Adatkezelő 

jogszerűen végzi-e. 

IX.3. A helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk) 

 

Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését kérni. E jog 

értelmében az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt hiányos vagy pontatlan személyes 

adatainak helyesbítésére azzal, hogy ilyen esetben az újonnan átadott adat hitelességének 

ellenőrzése szükségessé válik. 

 

IX.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk) 

 

Az Érintett jogosult személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, amennyiben az 

Adatkezelő jogellenes adatkezelést folytat, és az Érintett nem szeretné, hogy az adatok törlésre 

kerüljenek, és inkább az adatok felhasználásának korlátozását kéri. Az adatkezelés 

korlátozásához való jog megilleti továbbá az Érintettet abban az esetben is, amikor vitatja az 

Adatkezelő által kezelt adatok pontosságát. 
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X. Jogorvoslati lehetőségek: 

Annak biztosítása érdekében, hogy személyes adatokat mindig nyitott, pontos és törvényes 

módon dolgozzuk fel, az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt foglalkoztat. 

 

Az Adatkezelő tájékoztatási kötelezettségének eleget téve, jelen adatkezelési tájékoztató 

papíralapon az Adatkezelő faliújságján kifüggesztve található meg. 

 

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az Infotv. rendelkezéseibe 

ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy az Adatkezelő a személyes adatait kezeli, akkor 

javasoljuk, hogy először az Adatkezelőt keresse meg panaszával.  

 

A panasza minden esetben kivizsgálásra kerül. Az Óvoda vezetője a panasz közlését követően 

haladéktalanul megvizsgálja az ügyet, és a panasz közlését követő 30 napon belül írásban 

tájékoztatja a panasz előterjesztőjét a panasz alapján tett intézkedéseiről, illetve elutasításáról, 

továbbá ezek ténybeli és jogi indokairól.  

 

Amennyiben a panaszt az Óvoda vezetője megalapozottnak találja, úgy köteles megtenni a 

személyes adatok védelme érdekében szükséges intézkedéseket, így köteles a panasszal érintett 

adatkezelést megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint értesíteni minden olyan személyt, 

illetve szervet, aki (amely) részére a panasszal érintett adatot továbbították. 

 

Ha panasza kivizsgálása vagy a kivizsgálására irányadó határidő eredménytelen eltelte esetén 

továbbra is sérelmezi, ahogy az Adatkezelő az adatait kezeli, vagy közvetlenül hatósághoz 

szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. E-

mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu). 

 

A szakhatósági panaszkezelésen túlmenően lehetősége van adatainak védelme érdekében 

bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, 

hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti 

törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét.  

 

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a 

http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. 

 

Szigetszentmiklós, 2022. március 1.  
 

          Homonna Béláné 

           intézményvezető 

     Szigetszentmiklósi Csicsergő Óvoda 
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A személyes adatok kezelésével kapcsolatos legfontosabb információk 

 

Ki kezeli az adatait? 

 

Szigetszentmiklósi Csicsergő Óvoda  

Hol érhet el bennünket? 

 

Személyesen és postán székhelyünkön, illetve számos elektronikus csatornán. Ezeket részletesen a II. pontban írtuk le. 

Milyen adatait 

kezeljük? 

 

Önre és gyermekére vonatkozó lehető legkevesebb (elsősorban törvényben előírt, vagy zavartalan feladatellátásunk teljesítése 

érdekében) adatot kezeljük, ezeket részletesen a IV. pontban írtuk le. 

Mennyi ideig kezeljük 

az Ön adatait? 

 

Az Ön és gyermeke adatait 10 évig, illetve maximálisan 20 évig kezeljük.  

 

Honnan szerezzük be az 

adatait? 

 

Egyrészt azokat Ön adja meg részünkre, amikor gyermeke jogviszonyt létesít óvodai intézményünkkel, vagy ezen konkrét 

adatokról bennünket tájékoztat.   

Másrészt az egyes kötelező (pl.: szűrővizsgálatok), és egyéb módon elvégzett vizsgálat/kezelés során jutnak tudomásunkra az 

adatok. 

 

Miért kezeljük az 

adatait? 

 

Azért, mert az óvoda közhatalmi feladatokat lát el, és adatkezelését számos jogszabály is meghatározza. 

Mi hatalmaz fel 

bennünket arra, hogy 

kezeljük az adatait? 

 

Jogszabályi rendelkezések hatalmaznak fel bennünket adatainak kezelésre.  

Kinek továbbítjuk az 

Ön adatait? 

Azon szervezetnek, amely részt vesz az ügyviteli rendszerünk működtetésében, valamint az Önnel folytatott kapcsolattartás 

során közreműködnek, ennek részleteiről a VII. pontban tájékozódhat. 

Milyen jogok illetik meg 

Önt? 

 

Számos jog illeti meg személyes adatai védelmével összefüggésben. Ezeket részletesen a IX. pontban írtuk le. 

 


