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  Tájékoztató 

közétkeztetéshez kapcsolódó adatkezelésről 
 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) hatályos előírásai szerint a fenntartásában működő óvodákban, a Hódmezővásárhelyi 

Tankerületi Központ, a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum fenntartásában lévő hódmezővásárhelyi székhelyű 

köznevelési intézményekben, valamint külső szolgáltató bevonásával biztosítja a közétkeztetés ellátását. A közétkeztetési 

feladatokhoz kapcsolódóan Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala az érintettekre vonatkozó 

tájékoztatási kötelezettségének – az EU Általános Adatvédelmi Rendeletének 13-14. cikkeiben foglalt rendelkezéseknek 

megfelelő tartalommal az önkormányzat honlapján megtalálható Adatvédelmi tájékoztató 

(https://hodmezovasarhely.hu/adatvedelmi-tajekoztato/), illetve jelen Adatkezelési tájékoztató közzétételével tesz eleget. 

A közétkeztetési feladatokhoz kapcsolódóan Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a pénzügyi, 

számviteli, elszámolási, térítési díj támogatás igénylési, feladatokat látja el, mely magában foglalja többek között   

• az étkezési térítési díjak beszedését,   

• az étkezés megrendelését a szolgáltatónál,   

• az étkezés lemondását,  

• az étkezés jogosultságának megállapítását,  

• reklamáció kezelését,  

• nyári önkormányzati napközis tábor étkezésének biztosítását. 

Adatkezelés célja: A fentiekben rögzített feladat-ellátáshoz kapcsolódóan a köznevelésben résztvevő óvodai, iskolai és 

kollégiumi ellátottak és a köznevelési intézményekben dolgozók, mint potenciális étkezők vonatkozásában az alábbi személyes 

adatok nyilvántartására kerül sor:  

➢ étkező neve, születési dátuma, anyja neve, lakcíme, intézmény megnevezése, az étkező törvényes képviselőjének 

elérhetősége (telefon száma, e-mail címe)  

➢ diétás étkező esetében: taj száma, kórismeret   

➢ az iskolákban, kollégiumokban igénybevett étkezéshez kapcsolódó étkeztető kártya (jegy) nyilvántartása érdekében 

az azonosító okmány megnevezése (diákigazolvány, lakcímkártya, személyi igazolvány, városkártya), vonalkód 

száma  

➢ étkezési térítési díjkedvezményt igénybevevő étkező esetében: a jogosultságot igazoló dokumentum megnevezése és 

az abban szereplő adatok  

A hódmezővásárhelyi óvodásai esetében a fenti adatok vonatkozásában   

• közös adatkezelő a Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda (személyes adatok gyűjtése, rögzítése) és a 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda (továbbá: Önkormányzat) 

(személyes adattal érdemi ügyintézés: 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.)     

• adatfeldolgozó az Önkormányzat (mint pénzügyi elszámolást végző), a Prizma Food Kft (mint a közétkeztetést 

biztosító külső szolgáltató).  

Adatkezelés jogalapja: az adatkezelő Gyvt-ben és egyéb a közétkeztetéshez kapcsolódó vonatkozó jogszabályokban előírt 

feladat-ellátás, mint jogos érdek.  

https://hodmezovasarhely.hu/adatvedelmi-tajekoztato/
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Az adatkezelés jogalapja: A személyes adatok kezelésének jogalapja a közfeladat ellátását és a kezelt adatok körét 

meghatározó jogszabályok alapján a GPDR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja. Az 

adatszolgáltatás az intézményi étkeztetés igényléséhez az érintettek részéről kötelező, az adatszolgáltatási kötelezettség 

teljesítése nélkül a közétkeztetésben való részvétel, a térítési díjakra vonatkozó kedvezmények, illetve az egészségügyi 

adatokon alapuló diétás étkezés igénybe vétele nem lehetséges. Az egészségügyi adatok kezelésére a fenti jogalap mellett a 

GDPR 9. cikk (2) bekezdés b) pontjában megfogalmazott feltétel alapján kerül sor. A hátralékkezeléshez szükséges adatok 

kezelése és továbbítása az intézményi étkeztetés igénylésével létrejött szerződéses kötelezettség alapján felmerülő jogi igény 

érvényesítéséhez szükséges. 

Az adatkezelést megalapozó jogszabályok: 

- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény;  

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény; 

- a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az 

igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) kormányrendelet;  

- a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet 

Adatkezelés időtartama: köznevelési jogviszony végéig, amennyiben a számviteli bizonylat (számla) részeként megjelenik a 

dokumentumon a személyes adat, abban az esetben a jogszabályban előírt kötelező őrzési idő végéig.   

Adatok forrása: iskolai beiratkozáskor megadott adatokat (étkező neve, születési dátuma, anyja neve, intézmény 

megnevezése) megküldi a köznevelési intézmény, illetve közétkeztetés igénybevételét megelőzően a törvényes képviselő adja 

meg az erre vonatkozó nyomtatványon.  

Az adatkezelésben érintett jogai: fentiekkel kapcsolatban érintett a kozetkeztetes@hodmezovasarhely.hu e-mailcímen kérheti 
a személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását és tiltakozhat kezelése ellen.   

Adatfeldolgozás: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az 

általa kezelt személyes adatokat a saját technikai eszközeivel dolgozza fel. 

Adattovábbítás lehetősége: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, mint adatkezelő jogosult és 

köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak 

továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági előírás kötelezi. 

Az adatkezelési tájékoztató módosítása: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala fenntartja 

magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala ellátásának igénybe vevője és törvényes képviselője az 

ellátás igénybevételével elfogadja az Adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően külön 

beleegyezésének kikérésére nincs szükség. 

Jogérvényesítési lehetőségek: Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel összefüggésben 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal a kozetkeztetes@hodmezovasarhely.hu e-mail címen nyújt 

tájékoztatást. 

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy az adatkezelő a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi 

követelményeket, akkor fordulhat az adatvédelmi tisztviselőhöz vagy panaszt nyújthat be a Hatósághoz az önkormányzat 

honlapján megtalálható https://hodmezovasarhely.hu/adatvedelmi-tajekoztato/ elérhetőségeken. 

Hódmezővásárhely, 2022. április 25. 
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