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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Vakáció-Sziget táborhoz 
 

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat a Vakáció-sziget nyári tábor 

megszervezésével a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt-t (a továbbiakban: Zrt.) bízta meg. A Zrt. 

a jelentkezés során megadott személyes adatok kezeléséről az alábbiakban tájékoztatja a 

gyermekek szüleit, törvényes képviselőit. 

 

1. Az adatkezelő megnevezése  

 

adatkezelő XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 

postai cím 1131 Budapest, Béke u. 65., 1555 Budapest, Pf. 86. 

telefonszám +36 1 350-3728, +36 1 350-3729 

fax +36 1 340-9144 

e-mail kozszolgaltato@kozszolgaltato.bp13.hu 

honlap www.kozszolgaltato.bp13.hu 

 

2. A kezelt adatok köre 

 

A Vakáció-akció táborba történő jelentkezéskor a szülőnek/törvényes képviselőnek az alábbi 

adatokat kell megadnia: 

 a gyermek/gyermekek neve 

 a gyermek/gyermekek születési éve 

 a gyermek/gyermekek lakcíme 

 az 1. szülő/gondviselő neve 

 az 1. szülő/gondviselő telefonszáma 

 az 1. szülő/gondviselő e-mail címe 

 a 2. szülő/gondviselő neve 

 a 2. szülő/gondviselő telefonszáma 

 a 2. szülő/gondviselő e-mail címe 

 kerületi kártya száma (amennyiben azzal rendelkezik és igénybe veszi). 

 

A tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V.18.) 

NM rendelet (a továbbiakban: NM rendelet) alapján a táborozásban csak olyan gyermek vehet 

részt, aki arra egészségileg alkalmas. Erre tekintettel az NM rendelet 4. § (2) bekezdése előírja, 

hogy a gyermek törvényes képviselője a táborozást megelőző négy napon belül kiállított 

nyilatkozattal igazolja a táborozásban részt vevő gyermek megfelelő egészségi állapotát a 

táborozás megkezdése előtt. A nyilatkozat az alábbi személyes adatokat tartalmazza: 

 a gyermek neve 

 a gyermek születési dátuma 

 a gyermek lakcíme 

 a gyermek szülőjének/törvényes képviselőjének neve, lakcíme, telefonszáma 

 a gyermek anyjának neve 

 a gyermek TAJ-száma 

 a gyermeken észlelhető tünetekkel kapcsolatos nemleges nyilatkozat (láz / torokfájás / 

hányás / hasmenés / bőrkiütés / sárgaság / egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyedés 

/ váladékozó szembetegség / gennyes fül- és orrfolyás, valamint a gyermek tetű- és 

rühmentes) 
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 a gyermeknél ismert allergia, érzékenység, krónikus, rendszeresen visszatérő betegség 

vagy a tábor ideje alatt rendszeresen szedett gyógyszer esetén ezek pontos megnevezése, 

a gyógyszer szedésének gyakorisága és rendje. 

 

3. Az adatkezelés célja  

 

A megadott személyes adatok kezelésének célja a Vakáció-akció táborba történő jelentkezés 

biztosítása, a táborban résztvevő gyermekek adatainak rögzítése. A Zrt. az adatokat a tábor 

szervezése érdekében kezeli. A Zrt. eltérő célra a személyes adatokat nem használja. 

 

4. Az adatkezelés jogalapja  

 

A Vakáció-akció táborba történő jelentkezés során megadott személyes adatok kezelése a 

szülő/törvényes képviselő önkéntes hozzájárulásán alapul. Az egészségügyi nyilatkozat 

kitöltése esetében az adatkezelés kötelező az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontjára 

figyelemmel, az NM rendeleten alapul.  

 

5. Az adatkezelés időtartama  

 

A Zrt. a személyes adatokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 

követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján kiadott iratkezelési 

szabályzatban és irattári tervben foglaltaknak megfelelően 3 évig irattárában és/vagy 

elektronikus adathordozón megőrzi. 

 

6. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések  

 

6.1 Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás  

 

A szülő/törvényes képviselő által megadott személyes adatokhoz a Zrt. munkatársai férnek 

hozzá. Adattovábbítás abban az esetben történik, ha a gyermekhez a táborozás ideje alatt 

bármely okból mentőt, orvost kell hívni, ebben az esetben tájékoztatjuk a kiérkező orvost az 

egészségügyi nyilatkozatban szereplő adatokról. A szociális támogatásban részesülő 

gyermekek nevét a Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális és 

Köznevelési Osztályának továbbítjuk. 

 

6.2 Adatbiztonsági intézkedések  

 

A Zrt. a megadott személyes adatokat elektronikusan a szerverén tárolja. A papír alapú 

egészségügyi nyilatkozatot legkésőbb a táborozás megkezdésekor a táborozás szervezőjének 

kell átadni. A nyilatkozatot a táborozás ideje alatt a szervező tábor helyszínén tartja, ezt 

követően irattárba kerül. A Zrt. megfelelő̋ intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes 

adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés vagy azok jogosulatlan megváltoztatása 

ellen. 

 

7. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai  

 

7.1 A tájékoztatás kéréshez való jog 

 



3 

 

A szülő/törvényes képviselő az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban 

tájékoztatást kérhet a Zrt-től, hogy a Zrt. milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen 

adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, valamint, hogy a Zrt. kinek, 

mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek 

továbbította a személyes adatait. A Zrt. a tájékoztatás iránti kérelmet legfeljebb 25 napon belül, 

a szülő/törvényes képviselő által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.  

 

7.2 A helyesbítéshez való jog  

 

A szülő/törvényes képviselő az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, 

hogy a Zrt. módosítsa valamely megadott személyes adatot (például a szülő/törvényes 

képviselő bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy telefonos elérhetőségét).  A Zrt. a 

helyesbítés iránti kérelmet legfeljebb 25 napon belül, a szülő/törvényes képviselő által 

megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti vagy a kérelem elutasításáról ugyanezen 

határidőben ad tájékoztatást.  

 

7.3 A tiltakozáshoz való jog  

 

A szülő/törvényes képviselő az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban 

tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a Zrt. személyes adatot közvetlen üzletszerzés, 

közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. 

 

7.1 A törléshez, zároláshoz való jog  

 

A jelentkezéskor a személyes adatok megadása önkéntes. Tekintettel azonban arra, hogy az 

egészségügyi nyilatkozaton megadott személyes adatok kezelése az NM rendeleten alapul, 

valamint arra, hogy az iratkezelési jogszabályok alapján a táborozással kapcsolatos iratokat 3 

évig meg kell őrizni, amennyiben a szülő/törvényes képviselő a jelentkezésről döntött és azt 

benyújtotta, az egészségügyi nyilatkozatot kitöltötte és leadta, a megadott adatok nem 

törölhetők, zárolhatók. 

 

8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek  

 

8.1 A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulás 

lehetősége  

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot 

kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban 

jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn. A NAIH elérhetőségei: 

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postai cím: 1530 Budapest, Pf. 5.; tel.: +36 (1) 

391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu. 

 

8.2 Bírósági eljárás kezdeményezése  

 

A szülő/törvényes képviselő jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása 

a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert választása szerint a szülő/törvényes képviselő 

lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. 


