Ikt. sz.:

ÓVODAI JELENTKEZÉSI LAP
Kérem gyermekem felvételét 2021/2022. nevelési évtől a Mórahalmi Napköziotthonos
Óvodába (Székhely: 6782 Mórahalom, Egyenlőség utca 17-19.; Telephely: 6782 Mórahalom,
Barmos György tér 2.)
A gyermek adatai:
Neve:
Születési helye, ideje:
Anyja leánykori neve:
Lakóhelye
Tartózkodási helye
TAJ száma:
állampolgársága:
Külföldi állampolgárság esetén a jogszerű tartózkodást igazoló okirat száma:

Testvérek száma a családban:
A gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül-e?
igen
A gyermek hátrányos helyzetű
igen
A gyermek halmozottan hátrányos helyzetű
igen
A gyermeknek szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye van-e? igen
A gyermek tartósan beteg
igen
A gyermek szobatiszta
igen
A gyermek
otthon van
bölcsődébe jár
óvodába jár
Intézmény neve címe:

nem
nem
nem
nem
nem
nem

Fontos tudni való a gyermekről, egyéb megjegyzések:
Szülő(k) / Gondviselő(k):
Apa neve:
telefon:
születési hely, idő:
lakóhelye:
tartózkodási helye:
foglalkozása:
munkahelye:
Anya neve:
telefon
születési hely, idő:
lakóhelye:
tartózkodási helye:
foglalkozása:
munkahelye:
A szülői felügyeleti jogot a szülők együttesen gyakorolják:
igen
nem
A gyermeket egyedülállóként nevelem
igen
nem
Annak a szülőnek vagy gondviselőnek a neve, akinél a gyermeket hivatalosan elhelyezték:
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek.
Mórahalom, ………………………………..
………………………..…………………………..
szülő /gondviselő aláírása
.…………………………………………………
szülő /gondviselő aláírása

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ
Alulírott
NÉV
CÍM:
SZEMÉLYI
AZONOSÍTÓ
IGAZOLVÁNY
SZÁMA:
kijelentem, hogy jelen okirat aláírásával önkéntesen
HOZZÁJÁRULOK
hogy az adatkezelés célban megjelölt személyi igazolvány és lakcímkártya másolata
személyes adataimat az
ADATKEZELŐ:
Mórahalmi Napköziotthonos Óvoda
SZÉKHELY:
Székhely: 6782 Mórahalom, Egyenlőség utca 17-19.;
Telephely: 6782 Mórahalom, Barmos György tér 2.
ADÓSZÁM:
15358024-2-06
KÉPVISELŐ NEVE:
Kosztyu Gyuláné
mint Adatkezelő az alábbi célokra kezelje:
ADATKEZELÉS
a 71/2020 III. 27. korm. rendelet, a 7/2020. III. 25.EMMI
CÉLJA:
rendelet és a COVID-19 vírus elleni védekezés miatti
személyes
érintkezés
csökkentése
érdekében
az
elektronikusan beadott óvodai beiratkozás jogszabályban
meghatározott személyes adatai mellett a szülő gondviselő
személyi igazolványának és lakcímkártyájának másolatát
is küldje el. Mind ezt annak érdekében, hogy az eljáró óvoda
meg tudjon arról győződni, hogy a jelentkezési lapon a
nyilatkozatot a törvényes képviselő tette meg a gyermek
beiratkozásával kapcsolatban.
Adatkezelő a következő előzetes tájékoztatást adta meg részemre személyes adataim
kezelésével összefüggésben: a Mórahalmi Napköziotthonos Óvoda fentiekben megjelölt célú
adatkezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása, amely egyértelmű és kifejezett. A
fentiekben rögzített célú megkereséshez érintett egyértelmű, kifejezett hozzájárulását
adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően, papír alapú nyilatkozat útján adja. Az
adatkezeléssel érintettek köre: minden olyan természetes személy, aki egyértelmű, kifejezett
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Mórahalmi Napköziotthonos Óvoda személyes adatait a
fentiekben megjelölt célból kezelje. A személyes adatok címzettjeinek kategóriái (akik
megismerheti az adatokat): a Mórahalmi Napköziotthonos Óvoda vezetője, a beiratkozással
megbízott feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalók. A kezelt személyes adatok
köre: beíratást intéző szülő, gondviselő személyi igazolványának és lakcímkártyájának
másolatát. Az adatkezelés helye: a Mórahalmi Napköziotthonos Óvoda székhelye. Az
adatkezelés időtartama: az óvodai beiratkozás lezárulta, óvodaköteles gyermek első
foglalkozásra megjelenés napja, vagy a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás
visszavonása. Tudomásul vettem, hogy jogomban áll kérelmezni az adatkezelőtől a személyes
adataimhoz való hozzáférést, személyes adataim helyesbítését, törlését, kezelésének
korlátozását, jogom van az adathordozhatósághoz, hozzájárulásom időbeli határ nélküli
visszavonásához, illetőleg panasszal fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság (NAIH)-hoz, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Telefon: +36-1-3911400,
Telefax: +36-1-3911410, Web: https://naih.hu, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Online
ügyindítás: https://naih.hu/online-uegyinditas.html.
Mórahalom, 2021 év _________ hónap _____ nap
_________________________
nyilatkozattevő

