
SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ 
 
 
 

Tisztelt Szülő/Gondviselő! 
 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évben lehetőséget biztosít valamennyi nyíregyházi 
állandó lakhellyel rendelkező általános iskolai tanuló részére, nyári napközis táborban való részvételére. 
Ennek értelmében minden nyíregyházi állandó lakhellyel rendelkező, alapfokú iskolában tanuló gyermek 
jelentkezhet az Önkormányzat által szervezett nyári táborba, beleértve a gyakorló, egyházi és alapítványi 
iskolákat is.  

A nyári napközis táborok az alábbi helyszíneken biztosítottak: 

1. MÚZEUMFALU (Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Tölgyes utca 1.)  

Tel.: 42/500-552 

2. KIS VAKOND TÁBOR (Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Szódaház utca 4-6.)  

Tel.: 42/783-736 

3. ZELK SPORT TÁBOR (Zelk Zoltán Tagintézmény, Nyíregyháza, Krúdy Gyula u. 29.)  

Tel.: 42/404-926 

4. ÚSZÓTÁBOR (Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 16.)  

Tel.: 42/506-453 

5. SÓSTÓHEGYI NYELVI TÁBOR (Szabó Lőrinc Tagintézmény, Nyíregyháza-Sóstóhegy, Igrice utca 6.)  

Tel.: 42/512-856 

6. SZŐLŐSKERTI ANGOL NYELVI TÁBOR (Szőlőskerti Tagintézmény, Nyírszőlős, Kollégium u. 54.)  

Tel.: 42/512-841 

7. FOCI TÁBOR (Szőlőskerti Tagintézmény, Nyíregyháza-Nyírszőlős, Kollégium u. 54.)  

Tel.: 42/512-841 

8. GÖLLESZ TÁBOR (Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola EGYMI Nyíregyháza, Báthory út 

30.),  

Tel.: 42/512-876 - Kizárólag az iskola tanulói részére.  

Az Önkormányzat az Közintézményeket Működtető Központot (KÖZIM) bízta meg a nyári táborok 
szervezésével és lebonyolításával. A nyári táborok 1600 gyermek részvételét tudják biztosítani a fent megjelölt 
helyszíneken.  

 

A tábori helyszínek turnusai: 
 
Turnusok időpontjai:  
 
1. turnus: 2019. június 17. – 2019. június 21. 

2. turnus: 2019. június 24. – 2019. június 28. 

3. turnus: 2019. július 01. – 2019. július 05. 

4. turnus: 2019. július 08. – 2019. július 12. 

5. turnus: 2019. július 15. – 2019. július 19. 

6. turnus: 2019. július 22. – 2019. július 26. 

7. turnus: 2019. július 29. – 2019. augusztus 02. 

8. turnus: 2019. augusztus 05. – 2019. augusztus 09. 
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Múzeumfalu - 3 turnus:  
1. turnus: 2019. június 17. – 2019. június 21. 

2. turnus: 2019. június 24. – 2019. június 28. 

3. turnus: 2019. július 01. – 2019. július 05. 

 
Kis Vakond Tábor - 8 turnus: 

1. turnus: 2019. június 17. – 2019. június 21. 

2. turnus: 2019. június 24. – 2019. június 28. 

3. turnus: 2019. július 01. – 2019. július 05. 

4. turnus: 2019. július 08. – 2019. július12. 

5. turnus: 2019. július 15. – 2019. július 19. 

6. turnus: 2019. július 22. – 2019. július 26. 

7. turnus: 2019. július 29. – 2019. augusztus 02. 

 8. turnus: 2019. augusztus 05. – 2019. augusztus 09. 

 
ZELK Sport tábor – 3 turnus: 

1. turnus: 2019. június 17. – 2019. június 21. 

2. turnus: 2019. június 24. – 2019. június 28. 

3. turnus: 2019. július 01. – 2019. július 05. 

 
Úszótábor - 3 turnus:  

3. turnus: 2019. július 01. – 2019. július 05. 

4. turnus: 2019. július 08. – 2019. július12. 

5. turnus: 2019. július 15. – 2019. július 19. 

 
Sóstóhegyi Nyelvi Tábor - 4 turnus: 

3. turnus: 2019. július 01. – 2019. július 05. 

4. turnus: 2019. július 08. – 2019. július12. 

5. turnus: 2019. július 15. – 2019. július 19. 

6. turnus: 2019. július 22. – 2019. július 26. 

 
Szőlőskerti Angol Nyelvi Tábor - 2 turnus: 

3. turnus: 2019. július 01. – 2019. július 05. 

4. turnus: 2019. július 08. – 2019. július12. 

 
Foci Tábor - 3 turnus:  

5. turnus: 2019. július 15. – 2019. július 19. 

6. turnus: 2019. július 22. – 2019. július 26. 

7. turnus: 2019. július 29. – 2019. augusztus 02. 

 
 
Göllesz Tábor - 2 turnus (kizárólag csak az iskola tanulói részére):  

5. turnus: 2019. július 15. – 2019. július 19. 

6. turnus: 2019. július 22. – 2019. július 26. 

 

 
A táborban résztvevő tanulók Szüleinek és/vagy Gondviselőinek a gyermek étkeztetés díját kell megtérítenie a 
törvényi előírásoknak megfelelő kedvezmények igénybevételének figyelembevételével. A táborozó gyermekek 
napi háromszori étkezésben részesülnek. A nyári tábor helyszínére történő utazás, eljutás költségét a Szülőnek 
és/vagy Gondviselőnek kell viselnie. 
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Az étkezési térítési díj a fentiekkel összhangban: 

A napi háromszori étkezésért fizetendő térítési díj összege: 2.700.- Ft/hét/fő  

Gyermekétkeztetési támogatás – kizárólag egy turnusra – az alábbiak szerint vehető igénybe:  

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, valamint nevelésbe vett gyermek 

esetében az étkezésért nem kell fizetni, 

 három- vagy többgyermekes családoknál az étkezési térítési díj 50 %-át kell fizetni:  

1.350.- Ft/hét/fő 

 tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek esetén az étkezési térítési díj 50 %-át kell fizetni:  

1.350.- Ft/hét/fő 

A kedvezményes étkezési térítési díj igénybevételéhez az erre való jogosultságot a szülőnek hitelt 
érdemlően igazolnia kell, csatolni kell a jelentkezési lap mellé hiteles másolatban az ezt alátámasztó 
dokumentumot: 

1. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot a Nyíregyháza Megyei Jogú 

Város Jegyzője által kiadott érvényes határozattal kell igazolni. A határozatban szerepel, hogy a 

gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága meddig érvényes.  

2. A nevelésbe vett gyermek és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt esetén, a jogosultságot 

a Kormányhivatal vagy Járási hivatal által kiadott határozat másolatával kell igazolni. 

3. A három- vagy többgyermekes családok kedvezménye a Szülő – jelentkezési lapon leadott - 

nyilatkozata alapján érvényesíthető. 

4. A tartósan beteg gyermekekről szakorvosi igazolás és a magasabb összegű családi pótlék 

folyósításáról szóló MÁK határozat. Súlyosan fogyatékos gyermekek esetén a szakértői és 

rehabilitációs bizottság szakvéleménye és a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló 

MÁK határozat teremt lehetőséget a kedvezmény igénybevételére.  

 

Bármely jogosultságra való igazolást csak abban az esetben áll módunkban elfogadni, ha az a táborozás 
időtartamára is érvényes. 

A nyári tábor helyszínére eljutás költségeit a Szülőnek és/vagy Gondviselőnek kell viselnie az alábbiak 
szerint: 

 A KÖZIM szervezett buszjáratot biztosít a helyszínre jutáshoz, melynek térítési díja  

3.600.- Ft/hét/fő  

(buszjegy, illetve buszbérlet ezekre a buszokra nem érvényes!). 

 Amennyiben a táborban résztvevő gyermek Szülője és/vagy Gondviselője nem igényli a KÖZIM által 

szervezett buszjáratot, úgy saját költségén és szervezésében kell a tanulót a tábor helyszínére 

elszállítani. 

 A Göllesz és a Szőlőskerti Nyelvi Táborba nem szállítunk gyerekeket, ide csak egyéni utazással lehet 

jelentkezni! 

 Az Úszótáborba csak a MÁV állomással szembeni Penny parkolóból és az Örökösföld 

buszvégállomásról van lehetőség utazni. A többi megállóhely nem vesz fel utasokat az Úszótáborba. 

A fentiek értelmében, aki igényli a buszos utaztatást bármelyik táborba az 2.700.- Ft + 3.600.- Ft-ot, összesen 
6.300.- Ft összeget fizet. Természetesen, aki egyénileg viszi gyermekét a táborba, annak csak az étkezési 
térítési díjat kell megfizetnie. A térítési díjat legkésőbb 2019. május 09-ig kell megfizetni a helyi szervezőknél. 
A buszos szállításnál nem tudunk figyelembe venni megosztást, tehát nem csökkenthető a hozzájárulás díja, ha 
esetleg a Szülő pl. délután már egyénileg szállítja el a gyermekét a táborból. 
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Tájékoztató a BUSZMEGÁLLÓKRÓL ( fel- és leszállóhelyek):   

B1 – MÁV állomással szemben a Penny parkoló (délután érkezés ugyanoda) 

B2 – Örökösföld (buszvégállomás)  

B3 – Bessenyei tér buszmegálló a Színház oldalában (délután érkezés ugyanoda)  

B4 – Kossuth utca 9. előtti buszmegálló (délután érkezés a Kelet Áruház előtti buszmegálló) 

B5 – Sóstói út 14. (Stadion u. buszmegálló) 

B6 – Bánki Donát Műszaki Középiskola előtti megálló (délután a Jósaváros nevű buszmegálló) 

E – Egyéni utazók. 

 

Tekintettel arra, hogy a nyári napközis táborban résztvevő gyerekek száma korlátozott, ezért egy tanuló egy 

turnusra iratkozhat fel. Több turnuson való részvételre akkor van mód, ha a táborok kihasználtsága erre 

lehetőséget biztosít (a második, vagy több turnusban való részvételi szándékot kérjük a jelentkezési lapon 

jelezni).  

A táborok önköltséges ára 16.500.- Ft/hét, ennek megfizetése esetén több turnusra is lehet jelentkezni – a 

Múzeumfalu kivételével! 

 

A táborra való jogosultságot az adott oktatási intézményben döntik el.  

A napközis táborba történő jelentkezéssel kapcsolatos intézményi Adatkezelési Tájékoztatónkat megtalálja a 

napközis táborozási lehetőséget meghirdető iskolák hirdetőtábláin, valamint a www.kozim.hu weboldalon. 

 

Bármilyen kérdése van, úgy első körben forduljon bizalommal az iskolai helyi szervezőkhöz, 

amennyiben ez nem lehetséges használja a központi telefonszámunkat 42/512-820 vagy a 

napkozistabor@kozim.hu e-mail címet. 

  

http://www.kozim.hu/
mailto:napkozistabor@kozim.hu
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2019. ÉVI NYÁRI NAPKÖZISTÁBOR PROGRAMJAI 
 
 

MÚZEUMFALU 

 népi hagyományok őrzése játékokon, meséken és kézműves foglalkozásokon keresztül, hagyományos ételek 

készítése, népi kultúránk megismerése; 

 sport, ügyességi játékok. 

 
KIS VAKOND TÁBOR 
 

Csupa-csupa játék 3 klubban: 
 sport- és játékklub (foci, tűzharc, kiütős játék, csocsó, lég hoki, asztali tenisz) 

 fess klub (festőműhely, rajzos feladatok, színek, formák, vizuális ötletek kifejezése) 

 olvasóklub („olvasni nem ciki”) 

 

ZELK SPORT TÁBOR 

 játékos mozgásfejlesztés a sport eszközeivel, labdajátékok 

 sportvetélkedők, amelyek pozitív irányba fejlesztik a gyermekek személyiségét 

ÚSZÓTÁBOR 

 
 úszásoktatás naponta, az úszás megszerettetése vízi játékok segítségével; 

 sportfoglalkozások edzőkkel és testnevelő tanárokkal, játszótéri játék 

  kézműves foglalkozások, játékok. 

 
SÓSTÓHEGYI NYELVI TÁBOR (angol/német) 
 

 az angol vagy német nyelv gyakorlása, nyelvhasználat, kommunikáció az idegen nyelven, a szókincset erősítő 

játékos foglalkozások életkori sajátosságnak megfelelően, nyelvtanárok segítségével;  

 sport, szabadtéri játékok, kézműves foglalkozások. 

 

SZŐLŐSKERTI ANGOL NYELVI TÁBOR  
 

 az angol nyelv gyakorlása, nyelvhasználat, kommunikáció az idegen nyelven, a szókincset erősítő játékos 

foglalkozások életkori sajátosságnak megfelelően, nyelvtanárok segítségével; 

 

FOCI TÁBOR  

 

 mindennap szakedzői irányítással fociedzés, délután labdajáték 

 játékos mozgásfejlesztés a sport eszközeivel 

 bátorság, kitartás, csapatszellem erősítése életkori sajátosságok figyelembevételével 

 

GÖLLESZ TÁBOR 

 

 szabadidős foglalkozások, 

 sport, 

 játékok, játékos foglalkozások. 

 
 
Nyíregyháza, 2019. április 
 
           KÖZIM  
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Iskolai helyi szervezők 
 

 

Iskola neve 
Iskola központi 
telefonszámai 

Helyi szervező 

Apáczai Csere János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 30/176-6284 Pásztor Tünde 

Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 42/512-822 Pintér Józsefné 

Bem József Általános Iskola 30/176-6272 Nemesné Varga Edina 

Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 42/599-415 Karafa Zsuzsa 

Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézménye 30/176-6299 Pivnyik Mónika 

Göllesz Viktor Szakiskola, Általános Iskola és EGYMI 42/512-876 Orosz Gabriella 

Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagintézménye 42/512-896 Kapu Tiborné Ildikó 

Jókai Mór Református Általános Iskola 42/870-064 Szépné Nagy Zsuzsa 

Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye 30/176-6269 Karácsonyné Hajdú Katalin 

Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézménye 30/176-6305 Szalay Szabolcs 

Kodály Zoltán Általános Iskola 42/512-816 Erdei Zsuzsa 

Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 42/410-031 Kecskemétiné Szilvási Zsuzsa 

Móra Ferenc Általános Iskola  30/176-6310 Naceur-Fodor Zsuzsanna 

Móricz Zsigmond Általános Iskola 30/176-6276 Szpodnyi Julianna 

Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézménye 30/176-6313 Bodnár Józsefné 

Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Szabó Lőrinc 
Tagintézménye 

30/176-6336 Molnárné Boczkó Edina 

Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda 
és Alapfokú Művészeti Iskola 

42/444-300 Tóthné Kolocsán Ildikó 

Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 42/506-454 Keczán Ibolya 

Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Szőlőskerti 
Tagintézménye 

42/512-841 Kasik Tünde 

Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola 

42/504-936 Kocsis Zsolt 

Móricz Zsigmond Általános Iskola Váci Mihály Tagintézménye 42/512-886 Nagy Sándorné 

Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézménye 42/512-814 Nagyné Móré Éva 

Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti 
Iskola 

42/500-870 Hámori Zsuzsanna 

Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Zelk Zoltán 
Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézménye 

42/512-826 Spitzmüller Szandra 

 
Ha iskolája nem szerepel a listában úgy kérem keresse a Közintézményeket Működtető Központot a  
4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 1 szám alatt, illetve a 42/512-820-as telefonszámon. 
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Tisztelt Szülő/Gondviselő!  

 

Az EU 2016/679. számú általános adatvédelmi rendeletében foglaltaknak megfelelően
1
 (a továbbiakban: GDPR), az alábbiakban 

nyújtunk tájékoztatást a napközis táboroztatással kapcsolatos adatkezelési tevékenységünkről.  

 

Ön által a „Jelentkezési lapon”  megadott adatai és a mellékletként benyújtott nyilatkozatai, iratok adatai tekintetében 

intézményünk adatkezelőnek minősül:  

 

Adatkezelő adatai:  Adatvédelmi tisztviselő adatai:  

Közintézményeket Működtető Központ (a továbbiakban: 

KÖZIM vagy Intézményünk) 

Név: dr. Krak Anita e.v.  

Cím: 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 1. E-mail: adatvedelem@kozim.hu 

Honlap: www.kozim.hu,  Telefon: 06-30-756-7042 

Telefon: 06-42-512-820,   

E-mail cím: kozim@kozim.hu;   

Képviseli: Tóth Béla intézményvezető  

 

Az adatokat az alábbi célokból gyűjtjük:  

 

Az adatkezelés célja Milyen adatokat kezelünk? 

Az adatok címzettje  

(ki kezeli és kinek 

továbbítjuk?) 

1. A nyári napközis táborra 

jelentkezők összegyűjtése, 

csoportbeosztás összeállítása 

Gyermek neve, lakcíme, Szülő/Gondviselő neve 

(azonosításhoz), iskola neve és osztálya, választott táborozási 

helyszín és turnus, valamint választott nyelv 

(csoportbeosztáshoz és az értesítés kiküldéséhez) 

KÖZIM, szervező, 

táboroztató 

2. Szülőkkel, Gondviselőkkel 

való kapcsolattartás 

Gyermek neve, Szülő/Gondviselő neve és telefonos 

elérhetősége 

KÖZIM, szervező, 

utaskísérő, táboroztató 

3. Étkeztetés megszervezése
2
 

Gyermek neve, ételallergia, továbbá az ezek igazolását 

szolgáló iratok (szakorvosi vélemény/igazolás, szülői 

nyilatkozat, tartós betegállományba vételről szóló igazolás), 

turnus,  

KÖZIM, szervező, az 

étkezési szolgáltatást 

végző, és a táboroztató 

4. Kedvezményes étkeztetési 

térítési díjakra való 

jogosultság megállapítása
3,4

 

Gyermek neve, lakcím, Szülő/Gondviselő neve, elérhetősége, 

-rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 

adatai: önkormányzati határozatban foglalt adatai, vagy 

-nevelésbe vett gyermek adatai: Kormány- vagy Járási Hivatal 

határozatában foglalt adatokkal, vagy 

-szülői nyilatkozat gyermekek számáról, köznevelési, illetve 

felsőoktatási intézményben való jogviszonyról, tartósan beteg, 

fogyatékos gyermekek számáról
 

KÖZIM, szervező 

5. Egészségügyi állapot
5
 

Gyermek neve, Iskola neve, lakcíme, Szülő/Gondviselő neve, 

lakcíme, telefonszáma, a gyermek egészségi állapotáról szóló, 

betegség kódja és erről szóló nyilatkozat/igazolás 

KÖZIM, szervező 

6. Utazás megszervezése 

Busszal történő utazás választása esetén, gyermek neve, 

választott járat betűje és száma, fel- és leszálló hely, turnus 

száma 

KÖZIM, szervező, 

utaskísérő 

7. A napközis táborban való 

részvétel dokumentálása 

Gyermekek neve, lakcíme, iskola, osztály, Szülő/Gondviselő 

neve, kedvezmények igénybevételéhez szükséges adatok (ld. 

3-4. pont), jelenléti adatok (napközis foglalkozási napló 

alapján) 

KÖZIM 

8. Étkezési térítési díj befizetése, 

számla kiállítása  

Gyermek neve, lakcíme, osztálya, iskola neve, tábor neve, 

turnusszáma, kedvezmény jelölése 
KÖZIM, szervező 

                                                 
1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR) 
2,3 A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható 

bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm rendelet előírásainak alapján 
4 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B. § (1) bekezdés b) – d) pontja és a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdés szerinti 

adatok  
5

A tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V. 18.) NM rendelet 4. § alapján kötelezően kezelt adat 
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A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) a személyes gondoskodást nyújtó 

alapellátások körébe sorolja a gyermekek napközbeni ellátását, nevesítve a nyári napközis tábort, melynek megszervezését 

közfeladatot ellátó intézményként végzi a KÖZIM. Intézményünk látja el továbbá a étkeztetési feladatokat is.  

A személyes adatok megadása, a kedvezmények igénybevételét igazoló dokumentumok benyújtása, valamint az egészségügyi 

állapotról szolgáló nyilatkozat/igazolás nélkülözhetetlen a gyermek részvételének biztosításához, a napközis tábor 

megszervezéséhez, és az Intézményre ruházott közfeladat ellátásához. 

 

Fentieken túl, az intézményi dokumentációk összeállításához fényképfelvételt készítünk a napközis tábor megvalósulásának 

dokumentálása céljából, melyen a táborozásban részt vevő gyermek képmása is kezelésre kerül(het). 

Az adatkezelés jogalapja Intézményünk fenti adatkezelési célok megvalósulásához fűződő jogos érdeke. Az intézmény által 

elvégzett érdekmérlegelés alapján a fényképkészítéshez és felhasználáshoz fűződő jogos érdek törvényes, egyértelmű és valós, a 

meghatározott adatkezelési célok eléréséhez szükséges, arra alkalmas és azzal arányban áll, és nem okoz indokolatlan 

beavatkozást a táborban részt vevők magánszférájába. 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a Szülő/Gondviselő erre vonatkozóan önkéntes, egyértelmű és kifejezett írásbeli 

hozzájáruló nyilatkozatot tesz a jelentkezési lapon, azzal engedélyezi az elkészült fényképek intézményi honlapon és 

sajtóközleményekben történő nyilvános felhasználását. Az önkéntes hozzájáruló nyilatkozatot az érintett, illetve 

Szülője/Gondviselője bármikor visszavonhatja. 

 

Csak olyan adatot kezelünk, melyek forrása: a Szülők/Gondviselők önkéntes adatszolgáltatása, nyilatkozatai, közokiratok 

(szervező által összegyűjtve), vagy a táboroztató részéről átadott nyilvántartások. Az adatokat és a mellékelt igazolásokat papír 

alapon, illetve elektronikus úton kezeljük, és őrizzük a gyermektábor időpontjától számított 10 évig.  

 

Tekintettel arra, hogy adatkezelőként több célból is kezeljük természetes személyek adatait, szem előtt tartjuk az adatvédelmi 

alapelveket, adatbiztonsági és információbiztonsági követelményeket.  

 

Adatkezelési tevékenységünk során gondoskodunk a ránk vonatkozó adat- és titokvédelmi kötelezettségek betartásáról.  

Az adatokat megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 

nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott 

technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

Egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetére megfelelő incidenskezelési tervvel rendelkezünk.  

Az Intézményünk részére a nyári táborozási lehetőségek meghirdetését, a jelentkezési lapok összegyűjtését, feldolgozását és a 

tábori díjak beszedését – megbízási/vállalkozási szerződés alapján – szervezők végzik. A táborok lebonyolítását (táboroztató), az 

utaztatást, és az utaskíséretet megbízási szerződéssel biztosítjuk. Az intézmény a szükséges adatfeldolgozási szerződéseket 

megkötötte.  Az adatfeldolgozók listáját az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

Az adatokat fenti címzetteken kívül harmadik fél részére kizárólag törvényben meghatározott esetekben továbbítjuk. Harmadik 

országba az adatokat nem továbbítjuk, automatikus adatkezelést és profilozást az általunk megismert adatok alapján nem végzünk.  

 

Az adatkezelésben érintetteknek (Gyermek, Szülő/Gondviselő) joguk van hozzáférést kérni a rájuk vonatkozó személyes 

adatokhoz, kérhetik azok helyesbítését, kezelésének korlátozását, illetve kérhetik az adathordozhatóságot, meghatározott 

esetekben továbbá kérhetik adataik törlését. Jogszabályban foglalt esetekben az érintett tiltakozhat az adatkezelés ellen.
6
  

Felek a személyes adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeiket írásban juttathatják el az Intézményünk adatvédelmi tisztviselője 

részére az adatvedelem@kozim.hu e-mail címre. A kérelemre 30 napon belül írásban választ adunk.  

Amennyiben a kérelmező nem ért egyet a tájékoztatásunkkal, panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatósághoz (NAIH), Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: +36 1 391 

1400, Fax: +36 1 391 1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, webhely:http://www.naih.hu/, mint felügyeleti hatósághoz, illetőleg 

bírósághoz fordulhat.  

  

                                                 
6
 Az érintettet megillető jogokról és azok gyakorlásáról a GDPR 15.-22. cikkei rendelkeznek.  
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1. számú melléklet: Adatfeldolgozók  

 
HELYI SZERVEZŐK: a nyári táborok iskolai meghirdetését, a jelentkezési lapok összegyűjtését, feldolgozását és a tábori díjak 

beszedését végzik. A helyi szervezők a Szülői és Adatvédelmi Tájékoztatóban nevesítettek. 

 

KIS VAKOND MATEMATIKA TANODÁJA HUNGARY Kft. (Székhely: 4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes u 127.; Tel.: 42/783-736; 

Napközis tábor helye: 4431 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Szódaház u. 4-6.): a Kis Vakond táboroztatás lebonyolításához szükséges 

adatokat kezel. 

 

Jósa András Múzeum (Székhely: 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21., Tel.: 42/500-552; Napközis tábor helye: 4431 Nyíregyháza-

Sóstógyógyfürdő, Tölgyes u.1.): MÚZEUMFALU TÁBOR: a táboroztatás lebonyolításához szükséges adatokat kezel. 

 

TÁBORI MEGBÍZOTTAK: a táboroztatás lebonyolításához szükséges adatokat kezelik – a szerződések megkötése folyamatban van. Az 

adatfeldolgozók a KÖZIM honlapján kerülnek közzétételre. 

 

BUSZOS KÍSÉRŐK: a buszon történő kísérethez szükséges személyes adatokat kezelik - pályázati elbírálások folyamatban vannak. Az 

adatfeldolgozók a KÖZIM honlapján kerülnek közzétételre. 


