Telki Zöldmanó Óvoda
2089 Telki, Harangvirág u. 3.

Csoportnév: ________________________

SZÜLŐI HOZZÁJÁRULÁSI NYILATKOZAT
SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a Telki Zöldmanó
Óvoda, a magam és gyermekem:
............................................................................................................................ (gyermek neve)
…………………………………………… (születési helye) ............................. (szül. ideje)
önként szolgáltatott személyes adatát – tudtommal és hozzájárulásommal teljes körűen használja fel, tárolja, kezeli, továbbítja a hatályos jogszabályok, valamint az óvoda szabályzatai és
egyéb pedagógiai dokumentumai előírásai szerint.
Azon óvodai programok és tevékenységek esetében, melyben a jogalap a szülői hozzájárulás az alábbiak szerint nyilatkozom.
Hozzájárulásom az írásban benyújtott visszavonásig érvényes.
Kérjük minden pontban a megfelelő szöveg beírásával (igen/nem)
szíveskedjenek nyilatkozni,
és minden oldalt aláírásukkal szíveskedjenek ellátni!
Az üres jelölő négyzet a hozzájárulás megtagadását jelenti!

ADATTERÜLET

Hozzájárulok
IGEN / NEM

A gyermek óvodai előjegyzése-, felvétele-, átvételekor benyújtott dokumentumok (születési anyakönyvi kivonat, TAJ- kártya, lakcímet igazoló hatósági
igazolvány, külföldi illetve kettős állampolgárság esetén: állampolgárságot
igazoló okirat, tartózkodási engedély) fénymásolata.
Pedagógiai Szakszolgálat (BTM, SNI, nevelési tanácsadás) vizsgálatra küldött gyermek –szakértői vélemény szülői példányának - fénymásolata.
Szülői nyilatkozat az intézményi alapdokumentumok megismeréséről (közös
listán névvel, aláírással).
Szülői szervezeti, alapítványi támogatásokkal, adományokkal (étel, tárgyi,
anyagi...) kapcsolatos adatszolgáltatás.
Szülői nyilatkozatok (hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez)
házirend átvétele, hozzájárulás az óvodai programokon gyermeke részvételéhez, közös listán névvel, aláírással).

ADATTERÜLET

Hozzájárulok
IGEN / NEM

Fenntartói, családsegítő vagy egyéb szervezet adományai, pályázataihoz történő adatszolgáltatás.
Feljegyzések, jegyzőkönyvek a fogadóórákról, szülői értekezletekről (hozzászólások, aláírások)
Az óvoda által szervezett
programokon
történő fotózások alkalmával a gyermekről készült fényképeket az intézmény szabadon (bármilyen célból, bármikor) megjelenítheti:

•

az óvoda honlapján (ovoda@telki.hu)

•

a gyermekcsoport zárt közösségi online csoportjában

•

az intézmény által szervezett rendezvényeken
(Pl. kiállításon, szakmai bemutatókon...)

•

az intézményi dokumentációkban

•

a település helyi újságjában, honlapján;
egyéb szakmai újságban.

A gyermekről az óvodai tevékenységekkel
összefüggő
eseményeken,
szervezett
programokon, foglalkozásokon
hang
/video-felvétel
készülhet, és megjeleníthető:

•

az intézmény által szervezett szakmai bemutatókon

•

a gyermekcsoport zárt közösségi online csoportjában

•

az óvoda honlapján (ovoda@telki.hu)

Az óvoda által szervezett rendezvények, ügyeleti időszakok, részvételi igényfelméréseit az óvodában nyilvánosan, közös listán névvel, aláírással kifüggeszthessék.
Térítéses fakultatív szolgáltatások igénylése, (sakk, néptánc,...) közös listán
névvel, aláírással, kifüggesztéssel.
Óvodai (finanszírozást igénylő) programok szülői hozzájárulása (óvodai kirándulás, múzeumlátogatás...,) közös listán névvel, aláírással.
Gyermek-egészségügyi szolgáltatások igénybevétele, engedélyezése (általános
vizsgálat, fogászat ...) közös listán névvel, aláírással.
Levelezési listában történő megjelenés (név, e-mail cím).
A gyermek nevének, jelének feltüntetése az öltözőszekrényen.
Gyermekrajzok, gyermekmunkák nyilvánosságra hozatala óvodán belül (csoportszobában, folyosón, faliújságon és óvodán kívül (pl. kiállításon, pályázatban...) a gyermek nevével, jelével ellátva.

Kelt: Telki,

év

hó

nap

Különélő vagy elvált szülők esetében csak az a szülő adhat érvényes adatkezelési nyilatkozatot, aki a szülői felügyeleti jogok gyakorlására jogosult.

_____________________
szülő, gondviselő
aláírása

__________________________
szülő, gondviselő
aláírása

