
JELENTKEZÉSI LAP

(leadási határid : 2021. június 09. 16 óra, nyaritabor@csepelgszi.hu címre, illetve a gyermek
iskolájában a portaszolgálaton)

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság
2021. évi Nyári napközis tábor

Gyermek neve:

Általános Iskolája:
Osztálya:

Születési helye, ideje:

TAJ száma:

Állandó lakcíme:

Tartózkodási hely címe:

A gyermek sajátos nevelési igény
– e:

igen*                                                                    nem

*csatolandó a szakért i vélemény

A tanuló részesül-e étkezési térítési
díj-kedvezményben?

igen nem

Támogatás fajtája, mértéke:

A tábori étkezési térítési díjat
átutalással kívánom teljesíteni:

igen                                                                 nem

A gyermek folyamatosan fennálló
egészségi problémája (pl.: allergia,

asztma, gyógyszerérzékenység):

A gyermek által rendszeresen
szedett gyógyszerek:

Igényel – e segítséget a
gyógyszer bevételhez:

igen       nem

Anya/törvényes képvisel  neve:

Levelezési címe:

Telefonszáma:

e-mail elérhet sége:

bankszámlaszám (szükséges
megadni, amennyiben err l a
számlaszámról szeretné átutalással
rendezni a szül  az étkezési díjat):

Apa/törvényes képvisel  neve:

Levelezési címe:

Telefonszáma:

e-mail elérhet sége:

bankszámlaszám (szükséges
megadni, amennyiben err l a
számlaszámról szeretné átutalással
rendezni a szül  az étkezési díjat):



A gyermek a tábor ideje alatt az alábbi módon érkezik és távozik: (Kérjük, aláhúzással jelölje)
egyedül szül vel (anya, apa)            egyéb személlyel az alábbiak szerint:

…………………………………………………..

A gyermek a tábor ideje alatt az alábbi személynek adható át (2 személy jelölhet  meg):

Neve:
1. 2.

Személyigazolvány száma:

Telefonszáma:

Igényel – e a tanuló speciális étkezést? (Kérjük, aláhúzással jelölje)

nem                  táplálékallergiás                diabeteszes                    egyéb:

A gyermekkel kapcsolatos egyéb fontos tudnivaló:

A gyermek a táborból küls s (tábori helyszínen kívüli) programra: (Kérjük, aláhúzással jelölje)

mehet                              nem mehet

Kérjük, jelölje X-szel, hogy mely tábori hetekre igényli a tábori szolgáltatást (amennyiben
bizonytalan az id pontban, akkor is jelölje be valamelyik hetet, hogy a gyermek adatait rögzíteni
tudjuk, ez nem jelent kötelezettséget a tábori részvételre)

27. hét 2021. július 05-09.

28. hét 2021. július 12-16.

29. hét 2021. július 19-23.

30. hét 2021. július 26-30.

31. hét 2021. augusztus 02-06.

32. hét 2021. augusztus 09-13.

33. hét 2021. augusztus 16-19.

Büntet jogi felel sségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok megfelelnek a
valóságnak, valamint nyilatkozom, hogy a Jelentkezési lappal a gyermek másik
szül je/gondvisel je is egyetért.

Ezúton hozzájárulok, hogy gyermekem 2021. évi nyári napközis tábori részvételének biztosításához
a jelentkezési lapon és mellékletein megadott személyes adatainkat Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatósága megismerje, tárolja és a közfeladat ellátása
céljából azokat a táboroztatás ideje alatt kezelje.

Kijelentem, hogy a 2021. évi nyári napközis tábori Házirendet megismertem és az abban foglaltakat
kötelez  érvény nek tekintem.

A Jelentkezési lap aláírásával hozzájárulok, nem járulok hozzá, hogy gyermekemr l a tábori
tevékenysége közben, pedagógus felügyelete mellett kép és hangfelvétel készülhessen, mely



felhasználható írott és elektronikus sajtóban. A hozzájárulás nem kötelez , valamint bármikor
írásban visszavonható. A hozzájárulás elmaradásából, illetve visszavonásából hátrány nem
származik.

Tudomásul veszem, hogy a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató
Igazgatósága kizárólag a közétkeztetéssel kapcsolatos étkeztetést végzi, a gyermek által otthonról
hozott élelmiszer megfelel  tárolását nem vállalja, valamint a hozott élelmiszer által esetlegesen
okozott egészségi problémáért felel sséget nem vállal.

Budapest, 2021………………………..

……………………………………………………………………
szül /törvényes képvisel  aláírása



NYILATKOZAT
(Jelentkezési lappal együtt leadandó 2021. június 09. napján 16 óráig)

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság
2021. évi Nyári napközis tábor

Gyermek neve:

Születési ideje:

Állandó lakcíme:

A gyermek különleges bánásmódot igényl  gyermek (aláhúzandó):        igen nem
az alábbi diagnózis alapján:

- BTMN (beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség)
- ADHD (figyelemzavaros hiperaktivitás zavar)
- egyéb: ……………………………………………………………………………………………………

A nyilatkozatot kiállító
szül /törvényes képvisel  neve:

Állandó lakcíme:

Telefonszáma:

Ezúton hozzájárulok, hogy a 2021. évi nyári napközis tábori részvételének biztosításához a jelen
Nyilatkozatban megadott személyes, illetve egészségügyi adatainkat Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatósága megismerje, tárolja és a közfeladat ellátása céljából
azokat a táboroztatás ideje alatt kezelje. Ehhez kapcsolódóan az adatkezelési tájékoztatást megkaptam.

Budapest, 2021………………………..

……………………………………………………………………
szül /törvényes képvisel  aláírása

Melléklet: Adatkezelési tájékoztató



ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A NYÁRI NAPKÖZIS TÁBORHOZ
Hatályos: 2021. június hó 09. napjától

Kiadja: Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság

KINEK AZ ADATAIT
KEZELIK?
(érintettek köre)

Az 1-8 évfolyamon nappali rendszer  iskolai oktatásban részt vev
tanuló és törvényes képvisel je adatait kezeljük.

KIT L GY JTIK AZ
ADATOKAT?

Az adatokat a tanulók törvényes képvisel it l gy jtjük.

KÖTELEZ -E MEGADNI AZ
ADATOKAT?

Amennyiben a tanuló a táborban részt kíván venni, abban az
esetben a közétkeztetés keretében étkezni kell, emiatt a kért adatok
megadása kötelez . A megfelel  gyermekfelügyelet miatt a sajátos
nevelési igényre vonatkozó adatok megadása kötelez .

MI TÖRTÉNIK, HA NEM
ADJÁK MEG AKÉRT
ADATOKAT?

Amennyiben a kért adatokat nem adják meg, a tanuló a
közétkeztetés keretében nem tud étkezni, ezért a táborban nem
vehet részt, illetve nem megfelel en tud étkezni. Nem megfelel
étkezés alatt a következ ket kell érteni: táplálékallergiának
megfelel  étkezést csak orvosi igazolás alapján biztosíthatunk.
A sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok megadásának
elmaradása esetén nem tudunk az egészségi állapotnak megfelel
felügyeletet biztosítani.

KI KEZELI AZ ADATOKAT?
(adatkezel  neve,
székhelye, adószáma,
elérhet sége)

Az adatokat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság (GSZI) kezeli, valamint a tábori
részvételhez szükséges egészségügyi nyilatkozat tekintetében a GSZI
és a gyermekfelügyeletet ellátók közös adatkezel nek min sülnek.

Székhely: 1211 Bp., II. Rákóczi Ferenc út 88. Fszt., adószám: 15521017-
2-43, tel:420-8961, e-mail: titkarsag@csepelgszi.hu hivatali kapu
azonosító/KRID: 348984183, név: BP21GSZI, levélcím: 1751 Bp., Pf. 38.

MIÉRT VAN SZÜKSÉG
KÖZÖS ADATKEZELÉSRE?

Azért van szükség közös adatkezelésre, mert gyermekfelügyeletet
ellátók közvetlenül érintkeznek az Érintettekkel és a törvényes
képvisel ikkel, akikt l gy jtik az adatokat, valamint a gy jtött adatok
a gyermekfelügyelet miatt kerülnek felhasználásra, viszont a Tábor
szervez je a GSZI, így a szerz dések megsz nését követ en az
adatok a GSZI- hez kerülnek.

Az Adatkezel
adatvédelmi
tisztvisel jének neve és
elérhet sége

dr. Budayné Sztrehovszki Katalin
06 20 771 0007

buday.katalin@csepelgszi.hu

MI AZ ADATKEZELÉS
JOGALAPJA? Az adatkezelés jogalapja: közfeladat ellátás, illetve jogszabály:

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások
térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról (7.
pont)

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelmér l és a gyámügyi
igazgatásról (19.§-21/B.)

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képvisel - testülete
44/2007. (XII.18.) rendelete az Önkormányzat által fenntartott
nevelési- oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési- térítési
díjakról



Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képvisel -testülete
7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság
alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról
(csepeli gyermekétkeztetési térítési díj kedvezmény, 39. -40. §)

a nyári napközis tábor igénybevételének módjáról, feltételeir l szóló
10/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelet

a nemzeti köznevelésr l szóló 2011. évi CXC tv. (4.§ 25. pont, 47. §)

2011. évi CXCV. törvényaz államháztartásról (85. §, készpénzt kímél
módok alkalmazása)

KI DOLGOZZA FEL AZ
ADATOKAT?
(adatfeldolgozó neve,
székhelye, adószáma,
elérhet sége)

Az adatokat az adatkezel vel foglalkoztatásra irányuló
jogviszonyban állók, valamint az étkeztetést szolgáltató dolgozza fel.
Az étkeztetést szolgáltató adatai:
Prizma-Junior Közétkeztetési Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Róbert
Károly körút 76-78., adószám: 10929764-2-43, levelezési cím: 1458
Budapest, 97. Pf.: 39., központi telefon: 06 1 215 1030
Központi fax: 06 1 476 8583
E-mail: info@prizma.hu)

TOVÁBBÍTJÁK- E AZ
ADATOKAT, HA IGEN,
MIÉRT?
(az adattovábbítás célja)

Az adatok továbbításra kerülnek a megfelel  étkezés és
gyermekfelügyelet biztosítása érdekében.

HOVA TOVÁBBÍTJÁK AZ
ADATOKAT?
(az adattovábbítás
címzettjének neve,
székhelye, adószáma,
elérhet sége)

A megfelel  étkeztetés biztosítását szolgáló adatok az étkeztetést
szolgáltató Prizma Junior Közétkeztetési Zrt. és a megfelel
gyermekfelügyelethez szükséges adatok a gyermekfelügyeletet
ellátók részére kerülnek továbbításra.
Prizma Junior Közétkeztetési Zrt.: székhely: 1134 Budapest, Róbert
Károly körút 76-78., adószám: 10929764-2-43, levelezési cím: 1458
Budapest, 97. Pf.: 39., központi telefon: 06 1 215 1030
Központi fax: 06 1 476 8583
E-mail: info@prizma.hu
A gyermekfelügyelet ellátására (foglalkoztatásra) irányuló
szerz dések a www.csepel.hu honlapon közzétételre kerülnek.

MIT CSINÁLNAK AZ
ADATOKKAL?
(az adatkezelési
tevékenység
megnevezése)

Adatkezel  az adatokat a MultiSchool3 élelmezés kezel
programban rögzíti. Az étkezési térítési díjak befizetésének
megfelel en az adatok sz résre kerülnek, majd az étkezés biztosítása
érdekében az étkeztetés szolgáltató részére továbbküldésre kerülnek.
A megfelel  gyermekfelügyelet biztosítása miatt, a sajátos nevelési
igényre vonatkozó adatok a gyermekfelügyeletet ellátó személy
részére továbbításra kerülnek, amennyiben a törvényes képvisel
nem közvetlenül a táborvezet  részére adja le azokat.

MI AZ ADATKEZELÉS
CÉLJA?
(adatkezelési
tevékenység célja)

A gyermek életkorának és egészségi állapotának megfelel  étkezés
és felügyelet biztosítása a táborban.

MILYEN ADATOKAT
KEZELNEK?
(kezelt adatok köre,
kategóriája)

A táborozó következ  adatai kerülnek kezelésre:
Megnevezés Adatkezelés célja
név azonosítása
születési hely, id azonosítás
lakcím azonosítás
iskola neve azonosítás
iskolai osztály azonosítás
étkezési típus szolgáltatás biztosítás



táplálékallergiát, diabéteszt,
egyéb speciális étrendet
igazoló orvosi dokumentum
adatai

megfelel , illetve
kedvezményes étkezés
biztosítása

jogszabályban el írt szül i
nyilatkozatok tartalma,
kedvezmények jogosságát
igazoló dokumentumok
tartalma

kedvezmények biztosítása

törvényes képvisel  neve nyilatkozatok megtételének
jogosságának ellen rzése

törvényes képvisel
telefonszáma

kapcsolattartás

törvényes képvisel
bankszámla száma és
elektronikus elérhet sége

amennyiben a törvényes
képvisel  utalással szeretné az
étkezési térítési díjat fizetni a
kapcsolattartás és azonosítás

a táborozó esetleges sajátos
nevelési igényére vonatkozó
adatok, orvosi igazolás szerint

a speciális gyermekfelügyelet
biztosítása

tábori jelentkezési lap
adattartalma

megfelel  szolgáltatás
biztosítása

MEDDIG KEZELIK AZ
ADATOKAT?

Az étkezés kapcsán az étkezési térítési díjról kiállított számla
jogszabályban meghatározott 8 éves meg rzési idejére tekintettel, az
els  számla kiállításától számítva 8 évig kezelik. A felügyeletre
vonatkozó adatok a tábor ideje alatt kerülnek kezelésre.

MILYEN JOGAI VANNAK
AZ ÉRINTETTEKNEK?
(gyermek esetében a
jogokat a törvényes
képvisel  gyakorolja)

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezel  és az annak
megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által
kezelt személyes adatai vonatkozásában az Info törvényben
meghatározott feltételek szerint
a) az adatkezeléssel összefügg  tényekr l az adatkezelés
megkezdését megel z en tájékoztatást kapjon (el zetes
tájékozódáshoz való jog),
b) kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefügg
információkat az adatkezel  a rendelkezésére bocsássa
(hozzáféréshez való jog),
c) kérelmére, valamint az Info törvényben meghatározott további
esetekben személyes adatait az adatkezel  helyesbítse, illetve
kiegészítse (helyesbítéshez való jog),
d) kérelmére, valamint az Info törvényben meghatározott további
esetekben személyes adatai kezelését az adatkezel  korlátozza (az
adatkezelés korlátozásához való jog),
e) kérelmére, valamint az Info törvényben meghatározott további
esetekben személyes adatait az adatkezel  törölje (törléshez való
jog).
Az adatkezel t l az érintettnek tájékoztatást kell kapnia az olyan
adatvédelmi incidensr l, amely a kezelt adatokra valószín síthet en
magas kockázattal jár. Az érintett panaszt nyújthat be az
adatkezel höz, illetve a felügyeleti hatósághoz is.

A szül , törvényes
képvisel  írásbeli
hozzájárulása alapján a
gyermekr l a tábori
tevékenysége közben,
pedagógus felügyelete

A szül , törvényes képvisel  a táborba történ  jelentkezéskor
nyilatkozik a hozzájárulásról. A hozzájárulás nem kötelez , valamint az
írásban bármikor visszavonható. A hozzájárulás elmaradása, valamint
visszavonása hátránnyal nem jár. A hozzájárulással rendelkez
gyermekeket a felügyeletet ellátó személyek azonosítják a kép, illetve
hangfelvétel készítés, megjelenése el tt.



mellett készült kép és
hangfelvétel kezelése

A hozzájárulás visszavonását a Gazdasági Szolgáltató
Igazgatóságnak kell címezni és a fent megadott valamelyik
elérhet ségére megküldeni. Elektronikus formában az aláírt
visszavonási rendelkezést pdf. vagy jpg. formátumban tudjuk
elfogadni.

HOL ÉS HOGYAN
TUDHATOK MEG TÖBBET
AZ ADATKEZELÉSR L?

Az adatkezel höz lehet fordulni a fent megadott elérhet ségei
bármelyikén további információért azzal, hogy személyes
megkeresésre ügyfélfogadási id ben van lehet ség, amely a
következ : H- Cs: 8.00-15.00, P: 8.00-12.00. A munkaközi szünet,
ebédszünet biztosítása miatt ügyfélfogadás H-Cs -ig 12.00 és 13.00
között nincsen.

HOVA FORDULHATOK AZ
ADATKEZELÉSSEL
KAPCSOLATOS
PANASZAIMMAL?
(panaszkezelés)

Az adatkezeléssel kapcsolatban felmerült panaszaival az
adatkezel höz, az adatvédelmi tisztvisel höz valamint a felügyeleti
hatósághoz fordulhat.

FELÜGYELETI HATÓSÁG
NEVE ÉS ELÉRHET SÉGE

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Postai cím: 1530 Budapest, Pf.:5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ,
WEB: http://naih.hu

BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS
JOGA

Az érintett az adatkezel , illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi
körébe tartozó adatkezelési m veletekkel összefüggésben – az
adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az
adatkezel , illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján
eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok
kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelez
jogi aktusában meghatározott el írások megsértésével kezeli.

Az adatkezel  fenntartja a tájékoztató módosításának a jogát.



NYILATKOZAT
(leadása a gyermek táborozásának els  napján a táborvezet nél, illetve a pedagógusnál történik)

a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeir l szóló 12/1991. (V. 18.) NM rendelet
szerint

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság
2021. évi Nyári napközis tábor

Gyermek neve:

Születési ideje:

Állandó lakcíme:

Ezúton nyilatkozom, hogy a gyermekemen nem észlelhet ek az alábbi tünetek:
- láz
- torokfájás
- hányás
- hasmenés
- b rkiütés
- sárgaság
- egyéb súlyosabb b relváltozás, b rgennyesedés
- váladékozó szembetegség, gennyes fül – és orrfolyás
- a gyermek tet –és rühmentes

A nyilatkozatot kiállító
szül /törvényes képvisel  neve:

Állandó lakcíme:

Telefonszáma:

Tudomásul veszem, hogy a táborozásban csak abban az esetben vehet részt a fent nevezett gyermek,
amennyiben az egészségi alkalmasságát a gyermek táborozásának els  napján a táborvezet nél, illetve a
pedagógusnál a Nyilatkozat leadásával igazolja.

Budapest, 2021………………………..

……………………………………………………………………
szül /törvényes képvisel  aláírása

A tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeir l szóló 12/1991. (V. 18.) NM rendelet 4. § (1) szerint
a táborozásban csak az vehet részt, aki arra egészségileg alkalmas.
(2) * A gyermek törvényes képvisel je a 2. melléklet szerinti adattartalmú, a táborozást megel z  négy napon belül
kiállított nyilatkozattal igazolja a táborozásban részt vev  gyermek megfelel  egészségi állapotát a táborozás
megkezdése el tt. A nyilatkozathoz szükséges nyomtatványt - a táborozáshoz szükséges egyéb iratokkal együtt - a
táborozás szervez je adja át kitöltés céljából. (2a) * Az iratokat a táborozás szervez jéhez - az általa megállapított
határid ig - kell visszajuttatni. A nyilatkozatot legkés bb a táborozás megkezdésekor a táborozás szervez jének kell
átadni. A nyilatkozatot a táborozás ideje alatt a tábor helyszínén kell tartani.


