
 

 

ADATKÉRŐ LAP       1. sz. melléklet 

SZEMÉLYES ADATOK HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ KEZELÉSÉHEZ  

 

INTÉZMÉNY NEVE: Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola 

TANULÓ NEVE:   

LAKCÍME:  

Oktatási azonosító:  

Szülő/gondviselő neve,  e-mail 

címe (egy e-mail-címet 

szíveskedjen megadni), 

telefonszáma: 

 

 

INFORMÁCIÓK: 

ADATKEZELŐ INTÉZMÉNY 

NEVE: 

Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános 

Iskola 

KÉPVISELŐJE: Ember Sándor igazgató 

ADATFELDOLGOZÓ NEVE, e-mail 

címe:  

Tiszántúli Református Egyházkerület Gazdasági 

Hivatala, gh@ttre.hu 

KÉPVISELŐJE: 
dr. Fekete Károly püspök és Molnár János 

főgondnok, mint együttes képviselők 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: 

Étkezési díj számlázás, számla megküldése, fizetési 

felszólító levelek, egyenlegközlő levelek kiküldése, a 

szülő/gondviselő e-mail-címére 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: 
Szülő/gondviselő hozzájárulása, adatkezelő és 

adatfeldolgozó közötti megállapodás 

A SZEMÉLYES ADATOK 

KEZELÉSÉRE/FELDOLGOZÁSÁRA 

JOGOSULTAK:  

Tiszántúli Református Egyházkerület Gazdasági 

Hivatal pénzügyi, számviteli csoportja 

A SZEMÉLYES ADATOK 

TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:  

A számvitelről szóló 2000. évi C. tv. előírásai szerint 

a jogviszony megszűnését követő 8 évig 
 

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL: 

 

Önnek, mint érintett személynek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes 

adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az 

ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz.  

Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás 

előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 



 

 

Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt 

benyújtani.  

**** 

A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, fent megadott személyes adataim 

fentiekben megjelölt célú kezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül beleegyezésemet 

adom. Tudomásul veszem, hogy amennyiben téves adatokat adok meg, és ebből adatvédelmi 

incidens keletkezik, minden felelősség engem, mint törvényes képviselőt (szülő/gondviselő)  terhel. 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az adatokban változás következik be, azt haladéktalanul 

jelzem a gh@ttre.hu e-mail-címre.  

 

 

 

Debrecen, 20____. év _____________ hó _____ nap  ____________________________ 

     szülő/gondviselő aláírása  

 

 

 

ÚTMUTATÓ AZ ADATKÉRŐ LAP ALKALMAZÁSÁHOZ 

 

Ez a formanyomtatvány az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezeléshez alkalmazható, a 

hozzájárulás megadásának igazolására. 

 

Az „érintett” alatt azonosított vagy azonosítható természetes személyt kell érteni.  

 

„Az érintett hozzájárulása” alatt az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő 

tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítását kell érteni, amellyel az érintett nyilatkozat 

vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja 

az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. (Rendelet 4. cikk 11.)  

 

A személyes adatok címzettje az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, 

ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, 

függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat 

keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, 

nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, 

hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak. 

(Rendelet 4. cikk 9.)  

 

A felügyeleti hatóság elérhetőségei: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

http://naih.hu  

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.  

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

Telefonszám: +36 (1) 391-1400 

 

A Tiszántúli Református Egyházkerület adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei: 

 

e-mail: dpo@ttre.hu 

mailto:gh@ttre.hu

