Közétkeztetési ellátáshoz kapcsolódó adatkezelések
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2) bekezdése
értelmében a települési önkormányzatnak a közigazgatási területén működő nevelési-oktatási
intézményekben a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, illetve az iskolai tanítási
napokon biztosítania kell az étkezést.
Gyöngyös Közös Önkormányzati Hivatala a közétkeztetési ellátási kötelezettségéhez kapcsolódó
feladatait élelmezési szolgáltatási ügyintéző, alvállalkozó bevonásával teljesíti, aki az erre irányuló
megállapodásban vállalt feladatok kapcsán adatfeldolgozóként, saját körben végzett feladatai kapcsán
önálló adatkezelőként jár el.

1

Regisztráció a közétkeztetési szolgáltatásra

A térítési díjat megfizető Érintettek, a szolgáltatás igénybe vevők, szülők, hozzátartozók, törvényes
képviselők a szolgáltatáshoz kapcsolódó weboldal felületén regisztrálhatnak, illetve személyesen
jelentkezhetnek a szolgáltatásra, a jogosultságnak megfelelő intézményben. A közétkeztetési ellátás
napi szintű kezeléséhez kapcsolódó kapcsolattartás az ekkor megadott adatok alapján történik.

1.1

Az adatkezelés célja

Az ellátás biztosításához, azaz a kapcsolattartáshoz, a megrendelések és a térítési díjak befizetések
kezeléséhez szükséges az ellátásban részt vevő és az annak díját megtérítő Érintettek személyes
adatainak a kezelése.

1.2

Kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
•

•

1.3

Az ellátásban részesülő Érintett személyes adatai:
o teljes neve,
o születési helye
o születési ideje,
o anyja neve,
o lakcíme,
o oktatási intézmény, osztály és/vagy csoport megnevezése
o OM azonosító
Kötelezettségvállaló Érintett személyes adatai
o teljes neve,
o e-mail címe
o lakcíme,
o jelszó (online regisztráció esetén)
o telefonszáma,
o bankszámlaszáma

Az adatkezelés jogalapja

A kötelezettségvállaló Érintett egyes személyes adatai kapcsán (e-mail cím, telefonszáma és
bankszámlaszáma) az érintett önkéntes hozzájárulása alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)
történik az adatok kezelése.
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Az egyéb adatok esetében a jogalap jogi kötelezettség teljesítése (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés c) pont).

1.4

Az adatkezelés időtartama

A jogi kötelezettség teljesítése kapcsán kezelt adatokat a köznevelési jogviszony végétől számított 1
évig tárolja az Adatkezelő.
Az Érintett hozzájárulása alapján kezelt személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, illetve a
közétkeztetési ellátási időszak végéig őrzi meg az Adatkezelő. Az Érintettek bármikor visszavonhatják
hozzájárulásukat, postai úton a 3200 Gyöngyös, Fő tér 13., elektronikusan pedig a
hivatal@hivatal.gyongyos.hu címre küldött üzenetükben kérhetik személyes adataik törlését.
A könyvelést alátámasztó iratokat, ideértve a szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (adott
esetben magában a szerződésben) megadott adatokat, a kiállított, vagy érkeztetett számlákat,
pénzügyi bizonylatokat, például a készpénz-átutalási megbízásokat (közértelemben vett sárga csekk) a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számviteli Törvény”) 169. § alapján köteles megőrizni az
Adatkezelő, az adatok az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően 8 év múlva kerülnek törlésre.

2

Közétkeztetési ellátás biztosítása, költségek nyilvántartása, díjak
beszedése

Az Adatkezelő hozzáfér az étkezés biztosításához kapcsolódó adatokhoz (étkezés megrendelése,
lemondása, jogosultság megállapítása, kedvezmények igénybevétele, térítési díjak beszedése), illetve
nyilvántartást vezet az elszámolással, illetve a közétkeztetési ellátás teljesítésével kapcsolatban.

2.1

Az Adatkezelés célja

A közétkeztetési ellátás biztosítása, a teljesítés, az étkezési igény felmérése, érvényesítése, a megítélt
térítési kedvezmények nyilvántartása, elszámolása és a változások nyomon követése, kommunikálása
kapcsán szükséges az Érintettek személyes adatainak a kezelése.

2.2

Kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
•

•
•
•
•

Az ellátásban részesülő Érintett személyes adatai:
o teljes neve,
o születési helye
o születési ideje,
o anyja neve,
o lakcíme,
o nevelési intézmény, osztály, csoport megnevezése
o OM azonosító,
Étkezésre vonatkozó adatok (diéta, étkezési norma),
Befizetési bizonylaton szereplő személyes adatok
Kártyaszám
A kötelezettséget vállaló Érintett által megadott számlázási adatok:
o számlázási név
o székhely, értesítési cím
o adószám.
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2.3

Az adatkezelés jogalapja

Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés c) pont) a Gytv. 21 § - 21/A. § alapján.

2.4 Az adatkezelés időtartama
A jogi kötelezettség teljesítése kapcsán kezelt adatokat legfeljebb a köznevelési jogviszony végétől
számított 1 évig tárolja az Adatkezelő.
A könyvelést alátámasztó iratokat, ideértve a szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (adott
esetben magában a szerződésben) megadott adatokat, a kiállított, vagy érkeztetett számlákat,
pénzügyi bizonylatokat, például a készpénz-átutalási megbízásokat (közértelemben vett sárga csekk) a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számviteli Törvény”) 169. § alapján köteles megőrizni az
Adatkezelő, az adatok az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően 8 év múlva kerülnek törlésre.

3

Térítési kedvezmények biztosítása kapcsán kezelt adatok

Az Adatkezelő kedvezményeket biztosít az ellátásban részt vevő Érintettek részére a jogszabályban
meghatározott esetekben. A kedvezményekre való jogosultság igazoltságának ellenőrzése és a
kedvezmény megítélésé az Adatkezelő kizárólagos joga és feladata. A kedvezményre jogosító
okiratokat az Adatfeldolgozó átveheti, ebben az esetben azokat haladéktalanul továbbítania kell az
Önkormányzat felé.

3.1

Az adatkezelés célja

A térítési kedvezményekre való jogosultság megállapítása a jogszabályban meghatározott módon, a
jogosultságot igazoló dokumentumok, igazolások, illetve nyilatkozatok alapján történik. A kedvezmény
megállapítása és érvényesíthetősége kapcsán egyaránt szükséges a személyes adatok kezelése.

3.2

Kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
•

A közétkeztetési ellátásban részesülő Érintett személyes adatai:
o teljes neve,
o születési helye
o születési ideje
o anyja neve,
o lakcíme
o nevelési intézmény, csoport
o OM azonosító.
A Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés szerinti ingyenes gyermekétkeztetés, valamint a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdés
szerinti kedvezményes gyermekétkeztetés igénybevételéhez kapcsolódó nyilatkozatban szereplő
adatok.

•

törvényes képviselő adatai
o neve,
o születési neve,
o születési helye,
o születési ideje,
o anyja neve,
o lakcíme,
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3.3

•

Az Érintett kiskorú személy adatai
o neve,
o születési helye,
o születési ideje,
o anyja neve

•

A kedvezményre való jogosultságot igazoló dokumentumban szereplő személyes adatok
o Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén a határozat másolata
o Nevelésbe vett gyerek esetén az átmeneti gondozást biztosító szolgáltató intézmény
vezetőjének aláírása/igazolása
o Szülői nyilatkozat adatai 3 vagy több gyermekes család esetében
o szakorvosi igazolás, illetve a szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye.

•

Diétás étkezéshez szükséges: szakorvosi igazolás

Az adatkezelés jogalapja

Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés c) pont) a 328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet
alapján.

3.4 Az adatkezelés időtartama
A jogi kötelezettség teljesítése kapcsán kezelt adatokat a köznevelési jogviszony végétől számított 1
évig tárolja az Adatkezelő.

3.5

Adattovábbítás

Az Adatkezelő az élelmezésben részt vevő Adatfeldolgozók részére kizárólag a kedvezmény mértékét,
a jogosultság meglétét igazoló adatokat, illetve a szükséges étkezési normára utaló adatokat
továbbítják. Amennyiben a folyamatban részt vevő Adatfeldolgozó közvetlenül az Érintettől részt veszi
át a jogosultságot igazoló dokumentumokat, információkat, azokat haladéktalanul eljuttatja az
Adatkezelő részére.

3.6 Adattovábbítás célja
A kedvezmények igénybevétele és az élelmezés során a figyelembevétele, ezáltal például a megfelelő
diéta biztosítása miatt szükséges az adatok továbbítása.

4

Nyilvántartások, összesítők és pénzfeladási bizonylatok kezelése

Az Adatkezelő nyilvántartást vezet a közétkeztetési ellátási kötelezettség biztosítása kapcsán.
A különböző nyilvántartások és a befizetési és pótbefizetési számlaösszesítők adatai alapján történik a
jogosultak azonosítása, az étkezés megrendelése, lemondása, a kapcsolódó kedvezmények
megállapítása, a költségek nyilvántartása, a térítési díjak beszedése és az elszámolás.

4.1

Az adatkezelés célja

A közétkeztetési ellátás biztosítása és az utólagos elszámolás céljából szükséges az Érintettek
személyes adatainak a kezelése.
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4.2 Kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
•

•
•

A közétkeztetési ellátásban részesülő Érintett személyes adatai:
o gyermek neve,
o születési helye
o születési ideje
o anyja neve,
o lakcíme,
o oktatási intézmény, osztály vagy csoport,
o OM azonosító,
o diéta, étkezési norma, étkezésre vonatkozó adatok,
Étkezési díjhoz kapcsolódó számlák, bizonylatok adatai
kártyaszám

4.3 Az adatkezelés jogalapja
Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés c) pont) a Gytv. 21 § (1) bekezdés b) pont
alapján.

4.4 Az adatkezelés időtartama
A jogi kötelezettség teljesítése kapcsán kezelt adatokat legfeljebb a köznevelési jogviszony végétől
számított 1 évig tárolja az Adatkezelő.
A könyvelést alátámasztó iratokat, ideértve a szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (adott
esetben magában a szerződésben) megadott adatokat, a kiállított, vagy érkeztetett számlákat,
pénzügyi bizonylatokat, például a készpénz-átutalási megbízásokat (közértelemben vett sárga csekk) a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számviteli Törvény”) 169. § alapján köteles megőrizni az
Adatkezelő, az adatok az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően 8 év múlva kerülnek törlésre.
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