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  Iktatószám:           /2020. 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai 

Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (alábbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkei alapján a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó 

Szervezet (továbbiakban GESZ), mint Adatkezelő az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatban az alábbi 

tájékoztatást adja. 

  Adatkezelő Adatvédelmi tisztviselő 

Neve: Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet Virág Tímea 

Képviselője: Farkasné Vörös Magdolna igazgató - 

Postacíme: 2400 Dunaújváros Dózsa György út 35/A 2400 Dunaújváros Dózsa György út 35/A 

E-mail: dunaujvgesz@gmail.com gdpr.dgesz@gmail.com 

Telefon: 0625/403-877 0625/403-877 

Honlap www.dunaujvarosigesz.hu  - 

Székhely: 2400 Dunaújváros Dózsa György út 35/A 2400 Dunaújváros Dózsa György út 35/A 

 

A kialakult járványhelyzetre tekintettel, a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével a GESZ széles körben lehetővé 

teszi az érintettek számára az étkezési térítési díjak átutalással történő kiegyenlítését. A GESZ az élelmezési 

szolgáltatásról minden esetben számlát állít ki. 

Tájékoztatjuk, hogy az átutalásos fizetésre csak a honlapunkon található nyilatkozatok visszaküldését követően van 

lehetősége. A könnyebb kezelhetőség érdekében minden érintett gyermekről külön nyilatkozatot kell kiállítani. 

A nyilatkozatban olyan személyes adatokat kérünk Öntől, mint Adatgazdától, melyek kollégáink számára 

megkönnyítik az utalás azonosítását, a befizetések könyvelését. A számlát az Ön által, a nyilatkozatban 

megadott e-mail címre küldjük ki az utalást megelőzően.  

A zavartalan kapcsolattartás érdekében az alábbi személyes adatokat kérjük Öntől: 

 utalást teljesítő ügyfél (szülő) neve, 

 lakcíme, 

 telefonszáma, e-mail címe. 

 az étkezést igénybe vevő gyermek neve, 

 az oktatási intézmény neve 

 az átutalást teljesítő bankszámla száma, jogosult bank neve. 

Az utalás során hivatkozásként fel kell tüntetni: 

 az étkezést igénybe vevő gyermek nevét (számlán szerepel), 

 a kapott számla sorszámát (nem személyes adat). 

Az adatkezelés célja az Adatkezelő élelmezési tevékenységével kapcsolatos adminisztratív teendők zavartalan 

ellátása.  

Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő és az Adatgazda között létrejött szóbeli szerződés teljesítése.  

Az Ön személyes adatai tárolásának időtartama megegyezik a számviteli bizonylatok őrzésére vonatkozó 

határidővel, mely a jogszabály szerint jelenleg 8 év. 

Az adatok megsemmisítésére legkorábban a kötelező elévülési idő utolsó napját követő év január 1-jén kerülhet sor.  
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Adatai megismerésére jogosult az azokat kezelő illetékes ügyintéző, az őt munkakörében helyettesítő ügyintéző, az 

élelmezési egység vezetője, valamint belső vagy hatósági ellenőrzés esetén az ellenőrzést elrendelő illetve elvégző 

személy. Statisztikai adatszolgáltatás céljából adatokat kérhet intézményünktől az Ön gyermeke oktatásában illetékes 

intézmény illetve annak fenntartója.  

Adatait papíralapon, és/vagy az élelmezési tevékenység adminisztratív lebonyolítására használt SchoolSystem 

programban, és/vagy elektronikus fájlrendszerben tároljuk.  

A SchoolSystem programot fejlesztő Háry Péter e.v. e tekintetben Adatfeldolgozónak minősül. 

Tájékoztatjuk, hogy a GESZ a rendszergazdai szolgáltatásra külső partnerrel szerződött, a szerződés az adatkezelésre 

vonatkozó szabályozást is tartalmaz. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezetnél nyilvántartott adatairól kizárólag törvényes 

megkeresés, és törvényi felhatalmazás alapján szolgáltatunk ki vagy továbbítunk adatot. Személyes adataiba 

betekintést kizárólag a törvényi felhatalmazással rendelkező szervek/személyek részére biztosítunk. A törvényi 

felhatalmazáson kívül más személynek vagy szervezetnek nem nyújtunk Önről információt/adatot. 

 

Az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) alkalmazása növeli személyes adatai kezelésének biztonságát, 

minimalizálja az azokkal való esetleges visszaélés lehetőségét, és garanciát nyújt Önnek arra, hogy személyes 

adatainak kezelése során jogait bármikor gyakorolhassa. 

 

A GDPR Önnek személyes adataival összefüggésben a következő alapvető jogosultságokat biztosítja: 

 Az adatokhoz való hozzáférés joga: Tájékoztatást küldünk Önnek arról, hogy személyes adatainak kezelése 

szervezetünknél folyamatban van-e. Személyes adatairól másolatot kérhet. 

 Az adatok helyesbítéséhez való jog: Pontatlanul vagy hiányosan rögzített személyes adatait kérelme alapján 

helyesbítjük. 

 Az adatok törléséhez való jog: Olyan esetben, amikor már nincs szükség az Ön személyes adatainak további 

kezelésére, a szervezetünknél rögzített személyes adatait töröljük. (Kivéve, ha az adatokat jogszabályban leírt 

okok miatt kell tovább kezelni) 

 Az adatok kezelésének korlátozásához való jog: Ön jogosult arra, hogy az adatkezelés korlátozását kérje, ha az 

alábbi feltételek valamelyike teljesül: 

 vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely 

lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését ehelyett kéri azok felhasználásának 

korlátozását; 

 az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli 

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 

amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett 

jogos indokaival szemben. 

 Az adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó az Ön által rendelkezésünkre 

bocsátott személyes adatait tagtolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá 

jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítását kérje.  

 Tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 

személyes adatainak a kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke vagy 

közhatalmi jellege miatt kerül sor. 

 

Kérésére betekintést adunk Önnek személyes adatainak tárolási módjáról, nyilvántartott adatait Dunaújvárosi 

Gazdasági Ellátó Szervezet székhelyén ügyfélfogadási időben megtekintheti. Kérelmét írásban, e-mailben is 

benyújthatja adatvédelmi tisztviselőnk elérhetőségén.  

 

Ügyfélfogadási idő: H-Cs 8.00-15.00, P 8.00-12.00 

Dunaújváros, 2020.09.28.       Farkasné Vörös Magdolna 

           igazgató 


