
Adatkezelési tájékoztató 

 

A Debreceni Egyetem Gyakorló Óvodája, mint Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít a személyes 
adatok védelmére és mindenkor ügyel a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítására, 
melynek alapvető követelménye az adatok kezelésére vonatkozó megfelelő tájékoztatás nyújtása. 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató információt nyújt az Adatkezelő szolgáltatásának nyújtása során 
történő adatkezeléséről: a kezelt adatok megismerésének forrásairól, köréről, az adatkezelés 
jogalapjáról, céljáról és időtartamáról, a személyes adatokkal kapcsolatos jogokról és az azok 
közötti választási lehetőségekről, illetve tartalmazza azokat az elérhetőségeket is, amelyeken 
választ kaphat a személyes adatok kezelésével érintett az Adatkezelő adatvédelmi folyamataival 
kapcsolatos kérdéseire. 

A Debreceni Egyetem Gyakorló Óvodája, mint Adatkezelő a vonatkozó, személyes adatok 
védelmét meghatározó jogszabályi rendelkezésekkel, így különösen a GDPR-ral összhangban az 
alábbiakban tájékoztatja az óvodába járó gyermekeket és törvényes képviselőit az adatkezelésről. 

 

Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei 

Adatkezelő Debreceni Egyetem Gyakorló Óvodája 

Adatkezelés helye: Debreceni Egyetem Gyakorló Óvodája 

Adatkezelő képviselője Balogh Beáta 

Székhely 4220 Hajdúböszörmény, Désány I. u. 1-9.  

E-mail cím ovoda@ped.unideb.hu 

Telefonszám 06 52 560-147 

 

Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok 

A Debreceni Egyetem Gyakorló Óvodája adatkezelő adatkezelésére az alábbi jogszabályi 
rendelkezések vonatkoznak:  

- A személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai 
Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR). 
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- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a nemzeti köznevelésről szóló törvény 
végrehajtásáról 229/229/2012.Korm.rendelet  

 

Az adatkezelő által végzett adatkezelések 

A köznevelési intézményben a tanulói jogviszonnyal összefüggő adatkezelés 

Adatkezelés célja 
Az óvodai jogviszonnyal kapcsolatos adatkezelés. 

 

Adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi 
jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához 
szükséges) [a GDPR szerinti jogalap pontos megjelölése: GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés e) pont].  

 

Kezelt adatok köre 

A köznevelési intézmény a gyermek, tanuló alábbi adatait tartja nyilván: 

a) a tanuló neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, 
lakóhelyének, tartózkodási helyének címe, társadalombiztosítási 
azonosító jele, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország 
területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat 
megnevezése, száma, 

b) szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, 
telefonszáma, 

c) a gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok, 

d) a gyermek óvodai jogviszonyával, a tanuló tanulói jogviszonyával 
kapcsolatos adatok 

da) felvételivel kapcsolatos adatok, 

db) az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul, 

dc) jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok, 

dd) a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, 

de) kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok, 

df) a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok, 
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dg) a gyermek, tanuló oktatási azonosító száma, 

dh) mérési azonosító, 

e) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok: 

ea) a magántanulói jogállással kapcsolatos adatok, 

eb) a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és 
minősítése, vizsgaadatok, 

ec) felnőttoktatás esetében az oktatás munkarendjével kapcsolatos 
adatok, 

ed) a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok, 

ee) a tanuló diákigazolványának sorszáma, 

ef) a tankönyvellátással kapcsolatos adatok, 

eg) évfolyamismétlésre vonatkozó adatok, 

eh) a tanulói jogviszony megszűnésének időpontja és oka, 

f) az országos mérés-értékelés adatai. 

g) Nemzeti Egységes Kártyarendszer-adatlap  

 

Adatkezelés 
időtartama 

 Jogszabálynak megfelelően, illetve a Debreceni Egyetem Iratkezelési 
Szabályzata szerint.   

Adattovábbítás 

A jogszabályban előírt címzetti körnek kell továbbítania (KIR, fenntartó, 
jegyző, köznevelési feladatot ellátó szerv, pedagógiai szakszolgálat, 
érintett másik iskola, szakmai ellenőrzést végző, család-, gyermek-és 
ifjúságvédelmi szerv, iskola-egészségügyi szolgálat, bíróság, rendőrség, 
ügyészség nemzetbiztonsági szolgálat).  
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Gyermekről, szülőről fénykép- (video-, hangfelvétel) készítése, nyilvánosságra 
hozatala 

Adatkezelés célja 
Rendezvények, óvodai versenyek dokumentálása, és erről való 
fényképes híradás az óvoda folyosóján, egyetemi felületen, 
más sajtó (DE sajtóiroda engedélyével)! 

Adatkezelés jogalapja Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].  

Kezelt adatok köre az érintettről készült kép és hangfelvétel 

Adatkezelés időtartama 
A hozzájárulás visszavonásáig vagy az érintett tiltakozásának a 
bejelentéséig. 

Adattovábbítás/Nyilvánosságra 
hozatal 

az óvoda folyosója 

 

 

Gyermekről, szülőről fénykép készítése, nyilvánosságra hozatala 

Adatkezelés célja 
az óvoda jeles napjain, ünnepségein (Mikulás ünnepség, 
Karácsonyi ünnepség, Farsang, Évzáró-ballagó – anyák napi 
műsor) készült fotó fotóssal – szülői kérésre  

Adatkezelés jogalapja Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].  

Kezelt adatok köre az érintettről készült fénykép 

Adatkezelés időtartama 
A hozzájárulás visszavonásáig vagy az érintett tiltakozásának a 
bejelentéséig. 

Adattovábbítás/Nyilvánosságra 
hozatal 

a szülők a fényképet megvásárolják saját felhasználásra 

 

 

Gyermekrajzok, gyermekmunkák nyilvánosságra hozatala az óvodán belül 

Adatkezelés célja 
a gyermekek kézműves munkáinak megismertetése a 
szülőkkel – a gyermek nevével, jelével ellátva 

Adatkezelés jogalapja Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].  
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Kezelt adatok köre gyermekmunka (rajzok, festmények, kézimunkás alkotások) 

Adatkezelés időtartama Maximum két hét a csoportokhoz tartozó folyosón 

Adattovábbítás/Nyilvánosságra 
hozatal 

két hét után a gyermekek a munkáikat hazaviszik 

 

 

Az óvodába jelentkező gyermekek felvételi előjegyzési naplóban való 
nyilvántartása. 

Adatkezelés célja 
az óvodába jelentkezett gyermekek nyilvántartására szolgál. 

Adatkezelés jogalapja 
Jogszabály szerint – 20/2012. (VIII. 31.) EMMI – rendelet, jogi 
kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont) 

Kezelt adatok köre 
A gyermekek neve, születési dátuma, állampolgársága, 
lakcím/tartózkodási cím, szülők neve, munkahelyük, az intézmény OM 
azonosítója 

Adatkezelés 
időtartama 

Az óvodába jelentkezéstől 20 év 

Adatfeldolgozó óvoda- óvodavezető 
 

 

 

A gyermekek adatainak csoportnaplóban való nyilvántartása. 

Adatkezelés célja 
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI- rendelet 91. § (1). Az óvodai csoportnapló 
az óvoda pedagógiai programja alapján a nevelőmunka tervezésének 
dokumentálására szolgál. 

Adatkezelés jogalapja 
Jogszabály szerint – 20/2012. (VIII. 31.) EMMI – rendelet, jogi 
kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont) 

Kezelt adatok köre A gyermekek neve, születési dátuma  

Adatkezelés 
időtartama 

A tanulói jogviszony fennállása és azután számított 5 év 

Adatfeldolgozó óvoda – a csoport pedagógusai 
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A tanulók adatainak felvételi és mulasztási naplóban való nyilvántartása. 

Adatkezelés célja 
A felvételi és mulasztási napló az óvodába felvett gyermekek 
nyilvántartására és mulasztásának vezetésére szolgál 

Adatkezelés jogalapja 
Jogszabály szerint – 20/2012. (VIII. 31.) EMMI – rendelet, joig 
kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk(1) bek. c) pont) 

Kezelt adatok köre 

Név, születési idő, születési hely, állampolgársága, oktatási azonosítója, 
anyja, apja (gondviselő) neve, telefonszáma, állandó lakcím, 
tartózkodási hely, a jogviszony létesítésének ideje, az intézmény OM 
azonosítója, címe 

Adatkezelés 
időtartama 

A tanulói jogviszony fennállása, és azután számított 5 év 

Adatfeldolgozó óvoda – a csoport pedagógusai 
 

 

 

Az gyermekek tankötelezettség megállapításához szükséges szakvéleményben 
való nyilvántartása. 

Adatkezelés célja 
Az óvodai szakvélemény alapvetően meghatározza a gyermek 
tankötelezettségének megkezdését. (3 példányos) 

Adatkezelés jogalapja 
Jogszabály szerint – 20/2012. (VIII. 31.) EMMI – rendelet, jogi 
kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont) 

Kezelt adatok köre 
A gyermekek neve, születési dátuma, oktatási azonosítója, 
állampolgársága, lakcím/tartózkodási cím, szülő aláírása 

Adatkezelés 
időtartama 

a tanulói jogviszony befejezésétől számított 5 év 

Adatfeldolgozó 
óvoda, szülő, iskola – amennyiben a gyermek iskolába megy, jegyző – 
amennyiben a gyermek további egy évet óvodai nevelésben marad 

 

 

Nyilatkozat az ingyenes étkeztetéshez 

Adatkezelés célja ingyenes étkeztetés biztosítása 

Adatkezelés jogalapja 

2015. szeptember 1-én lépett hatályba a 2015. évi LXIII. törvény a 
gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI 
törvény az óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő 
módosítása, jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont) 

Kezelt adatok köre 
Nyilatkozat arról, hogy  
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül 
- tartósan beteg vagy fogyatékos, 
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- olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos 
gyermeket nevelnek, 
- 3 vagy több gyermeket nevelnek. 

Adatkezelés 
időtartama 

1 nevelési év 

Adatfeldolgozó óvoda  

 

 

Az gyermekek adatlapjainak, anamnézisének nyilvántartása. 

 

Adatkezelés célja 
információ gyűjtése az óvodába érkező gyermekről 

Adatkezelés jogalapja 
A gyermek alaposabb megismerése az óvodai neveléshez, jogszabály 
szerint - 2011. évi CXC. törvény 30. 49§, jogi kötelezettség teljesítése 
(GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont) 

Kezelt adatok köre 

Név, születési idő, születési hely, anyja neve, állampolgársága, 
anyanyelve, TAJ száma, állandó lakcím, tartózkodási hely, apja 
(gondviselője) neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, anyja neve, 
lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, testvérek száma, a gyermek addigi 
életével kapcsolatos fontos információk  

Adatkezelés 
időtartama 

a tanulói jogviszony befejezéséig 

Adatfeldolgozó óvoda – az adott csoport, ahova a gyermek jár 

 

 

Az gyermekek fejlettségmérő lapjának nyilvántartása. 

Adatkezelés célja 
a szülő tájékoztatása a gyermek fejlettségéről – félévenként  

Adatkezelés jogalapja 
Jogszabály szerint – 20/2012. (VIII. 31.) EMMI – rendelet, jogi 
kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont)  

Kezelt adatok köre 
Név, születési idő, a gyermek fejlettségi állapota – a különböző 
területeken  

Adatkezelés 
időtartama 

a tanulói jogviszony befejezéséig 

Adatfeldolgozó óvoda – az adott csoport, ahova a gyermek jár 
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Óvodán kívüli tevékenységgel (pl. kirándulással, sportversenyekkel, szabadidős 
programokkal) kapcsolatos adatkezelési tevékenység. 

Adatkezelés célja 
Az óvoda által szervezett szabadidős (nem oktatással 
összefüggő) programok lebonyolítása. 

Adatkezelés jogalapja Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. 

Kezelt adatok köre 
Minden esetben a programmal összefüggésben feltétlenül 
szükséges adatokra korlátozódik, amelyekről egyedi 
tájékoztatást nyújt az adatkezelő – pl. név 

Adatkezelés időtartama Az adott óvodai program lezárultáig.  

Adattovábbítás 
Ha az adatkezeléssel kapcsolatosan adattovábbításra kerülne 
sor, akkor arról külön az adatkezelő tájékoztatja az érintettet és 
törvényes képviselőjét. 

 

 

Tehetséggondozás körében végzett foglalkozásokon, versenyeken való 
részvétellel kapcsolatos adatkezelés 

Adatkezelés célja 
Tanulmányi és tehetséggondozó versenyeken, 
sportversenyeken való részvétel.  

Adatkezelés jogalapja Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].  

Kezelt adatok köre 

A gyermek neve, oktatási azonosító száma, életkora, a 
gyermek intézményének neve és OM azonosító száma, 
versenyeredmények és az adatkezelés céljához feltétlenül 
szükséges további adatok. 

Adatkezelés időtartama A hozzájárulás visszavonásáig. 

Adattovábbítás 
Az adott foglalkozást lebonyolító, versenyt szervező 
adatkezelő részére. 
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Az óvodai jelentkezéshez kért jelentkezési lap kezelése 

Adatkezelés célja 
Az óvodai jogviszonnyal kapcsolatos, szükséges 
adminisztrációs dokumentálás elvégzése 

Adatkezelés jogalapja 
Jogszabály szerint - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, 93/A §, 
jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont) 

Kezelt adatok köre 
Az óvodába jelentkező gyermek neve, születési dátuma, 
állampolgársága, TAJ száma, lakcím/tartózkodási cím, szülők 
neve, munkahelye, e-mail címe, telefonszáma  

Adatkezelés időtartama A beiratkozás lezárultáig, de legfeljebb 30 napig. 

Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések 

Adatkezelő gondoskodik a kezelt adatok biztonságáról, és minden intézkedést megtesz a 
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy 
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika 
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás, azaz annak érdekében, hogy az Érintettek 
személyes adatai a jogszabályoknak megfelelő védelemben részesüljenek.  
Az Adatkezelő az adatbiztonság követelményének megtartásához szükséges intézkedések körében 
számítógépes adatbázisban, automatikus és manuális módon kezeli az Érintett adatait és 
intézkedett arról, hogy az Érintett adatainak kezelése zárt, és minden esetben jelszóval védett 
rendszerben, merevlemezre mentve történjen és e rendszereket csak a szolgáltatás nyújtásával 
összefüggésben, az ahhoz elengedhetetlenül szükséges mértékben használják az adatok 
megismerésére jogosultak.  
A számítógépes rendszerek tűzfallal és megfelelő vírusvédelemmel vannak ellátva. 
Adatkezelő elvégzi a rendszer műszaki ellenőrzését és hiba észlelése vagy jelzése esetén 
intézkedik.  
Adatkezelő biztosítja, hogy az adatokhoz hozzáférésére jogosultak teljeskörű, adatvédelmi 
szabályokról történő tájékoztatását. Adatbiztonsági garanciaként Adatkezelő vezetői 
tisztségviselőit és munkavállalóit titoktartási kötelezettség és jogi felelősség terheli az e 
tevékenységük során megismert személyes adatok tekintetében. 
A honlapra látogatók, valamint az Érintett számítógépének használatával az Adatkezelő részére 
hozzáférhetővé váló információk és hálózati azonosítói (IP cím) a honlap látogatottsági adatainak 
generálása, valamint az esetlegesen felmerülő hibák és támadási kísérletek detektálása céljából 
naplózásra kerülnek.  A hálózati azonosítókat az Adatkezelő nem köti semmilyen olyan más 
adathoz, amely alapján a honlapra látogató, vagy az Érintett személye azonosítható lenne.  
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Érintetti jogok és a joggyakorlásra vonatkozó szabályok 

1. Tájékoztatáshoz való jog 

A GDPR 15. cikk (1) bekezdésének megfelelően az érintett tájékoztatást kérhet a Debreceni 
Egyetem Óvodája által kezelt személyes adatokról. Ebben az esetben a Debreceni Egyetem 
Óvodája a megjelölt elérhetőségére (e-mail cím, levelezési cím) továbbítja az alábbi információkat:  

- milyen személyes adatokat kezelünk Önről; 
- milyen adatkezelés célokból; 
- kiknek továbbítjuk a személyes adatokat; 
- az adatkezelés időtartama, illetve ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 
- Önt adatkezeléssel összefüggésben megillető jogokról; 
- a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak címzett panasz benyújtásának 
jogáról. 

 

2. Másolat kéréséhez való jog 

A GDPR 15. cikk (3)-(4) bekezdése alapján az érintett másolatot kérhet a Debreceni Egyetem 
Gyakorló Óvodája által kezelt személyes adatokról. Ebben az esetben a Debreceni Egyetem 
Gyakorló Óvodája az érintett által megjelölt elérhetőségére (e-mail cím, levelezési cím) továbbítja 
azokat a személyes adatokat, amelyeket az érintettről kezelünk.  

3. Helyesbítéshez való jog 

A GDPR 16. cikkének megfelelően, kérelmére az érintett kérésének megfelelően módosítjuk, 
pontosítjuk a személyes adatát.  

4. Törléshez való jog 

A GDPR 17. cikk (1) bekezdésével összhangban az érintett kérheti, hogy töröljük a nyilvánosságra 
hozott személyes adatokat.  

5. Korlátozáshoz való jog 

Az érintett kérheti az adatkezelés korlátozását az alábbi esetekben: 

- ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor addig korlátozzuk az adatkezelést, amíg a 
Debreceni Egyetem Gyakorló Óvodája ellenőrizi a személyes adatok pontosságát; 
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását; 
- a Debreceni Egyetem Gyakorló Óvodája adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes 
adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez; vagy 
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- amennyiben a tiltakozás jogát gyakorolja, akkor arra az időtartamra korlátozzuk az 
adatkezelést, amíg a kérelmének jogszerűségét megvizsgáljuk.  

Az adatkezelés korlátozására irányuló kérelmében esetében azt is meg kell jelölni, hogy melyik 
okból kéri a korlátozást. A Debreceni Egyetem Gyakorló Óvodája az adatkezelés korlátozására 
irányuló kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól 
elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra 
kimenti, a papír alapú iratokat pedig külön mappában tárolja.  

6. Tiltakozáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon a jogos érdek mérlegelése alapján végzett adatkezelés 
ellen. Ebben az esetben a Debreceni Egyetem Gyakorló Óvodája megvizsgálja az érintett 
vonatkozásában az érdekmérlegelés jogalapján végzett adatkezelését, és amennyiben 
megalapozottnak találja a kérelmet, töröljük a személyes adatait.  

 7. A joggyakorlás közös szabályai 

A Debreceni Egyetem Gyakorló Óvodája az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül 
teljesíti, amely legfeljebb két hónappal meghosszabbítható. A kérelem megtagadása esetén a 
Debreceni Egyetem Gyakorló Óvodája a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül 
tájékoztatja Önt a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Hatóságnál, 
és élhet bírósági jogorvoslati jogával. A Debreceni Egyetem Gyakorló Óvodája fenntartja magának 
azt a jogot, hogy ha megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, 
akkor az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. 
Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely 
esetben indokolt, hogy a Debreceni Egyetem Gyakorló Óvodája meggyőződön arról, hogy a 
kérelem a jogosult személytől származik 

 

Jogérvényesítési lehetőségek 

Amennyiben az érintett megítélése szerint a Debreceni Egyetem Gyakorló Óvodája adatkezelése 
nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság (Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail cím: 
ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetve bírósághoz fordulhat.  

 

Egyéb rendelkezések 
Amennyiben Adatkezelő módosítja az Adatkezelési Tájékoztatót, akkor erről a honlapon 
közleményt helyez el, a módosított tájékoztatót annak érdekében, hogy az Érintett megismerhesse 
azt.  
Jelen Adatkezelési tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről Adatkezelő az adat felvételekor 
ad tájékoztatást. A bíróság, az ügyészség, más nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, a 
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közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg 
jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, 
illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. Az Adatkezelő e 
hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – 
személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának 
megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.  
Ha az Adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést 
kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az Érintettet erről az eltérő célról és 
minden releváns kiegészítő információról. 
 
Ha az Adatkezelő más címzettel is közli az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első 
alkalommal való közlésekor tájékoztatja erről az Érintettet.  
 
 

Debrecen, 2018. július 12.  


