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»Vigyáznunk kell jelenünkre. Hogyan iS leHet élHető a jöVő gyermekeink Számára, Ha  a jelenben nem biztoSítjuk Számukra, Hogy felelőSSégteljeSen, tudatoSan éljenek? (...)  minden pillanatot értékelnünk kell, HiSzen az idő elrepül, a leHetőSég nem tér ViSSza.  komolyan kell Vennünk minden máSodpercet, különben fájdalmaS bánattal tekintünk majd ViSSza a múltra. (...) amikor egy gyermekkel játSzom Vagy beSzélgetek, öSSzefonódik az én  életemnek éS az ő életének két egyformán érett pillanata. (...)«

januSz korczak: a gyermek joga a tiSzteletre, (elSő lengyel kiadáS, prawo dziecka do Szacunku, 1928)



Előszó

A kiadvány alapjául és kiindulópontjául szolgált a rottenburg-

stuttgarti egyházmegye, a freiburgi érsekség és a tartományi 

evangélikus egyházak »Adatvédelem az egyházi óvodákban«  

c. közös kiadványa, amely 2009 novembere óta valamennyi  

egyházi óvoda számára hozzáférhető. 

Baden-Württemberg Kulturális, Ifjúsági és Sportminisztériuma  

köszönetet nyilvánít az egyházaknak együttműködésükért, amely-

nek révén a Kulturális Minisztérium, a független szervezetek,  

Baden-Württemberg tartomány adatvédelmi biztosa és az egyhá-

zi adatvédelmi biztosok segítségével Baden-Württemberg tarto-

mány kollektív kiadványa létrejött. Ez jól mutatja, hogy mennyire 

fontos az óvodai adatvédelem valamennyi érintett számára. 

Kívánjuk, hogy a kisgyermekek nevelésével foglalkozók  

megfelelő érzékenységgel és hozzáállással közelítsék meg az 

adatvédelem kérdését. A kiadvány ebben segítségül lehet, hiszen: 

az adatvédelem az alapvető jogok védelmét jelenti. Az adatvéde-

lem a gyermekek védelmét szolgálja. 

dr. frank mentrup mdl (a Landtag tagja)
Baden-Württemberg Kulturális, Ifjúsági és Sportminisztériumának 
államtitkára

Az adatvédelem témájával kapcsolatban 

a szülők és az óvodák részéről is gyakran 

bizonytalanságok merülnek fel: milyen 

jellegű adatok gyűjtése engedélyezett? 

Mikor van szükség szülői beleegyezésre? 

Egyáltalán, mire kell ügyelni az adatvé-

delem esetében?

Az adatvédelmet a nevelés magától értetődő feladatának kell 

tekinteni, ezért részét képezi a koalíciós szerződésnek is. Az 

»Adatvédelem az óvodákban – a gyermekek védelméért« c. kiad-

vánnyal átfogó képet szeretnénk nyújtani az adatvédelemről és in-

formációkkal szeretnénk szolgálni az adatvédelemmel kapcsolat-

ban felmerülő kérdésekben. Célunk ezáltal a tudatos adatvédelem 

elősegítése és az adatok kezelésekor felmerülő bizonytalanságok 

elkerülhetővé tétele. Fontos számunkra, hogy az adatvédelem és  

a pedagógia ne egymással szemben álló, hanem egymást kiegé-

szítő fogalmak legyenek. 

E tervet hivatott szolgálni ez a kiadvány, amelyet valamennyi 

óvoda számára rendelkezésre bocsátunk. A kiadvány szorosan 

kapcsolódik az »Orientierungsplan für Bildung und Erziehung 

in baden-württembergischen Kindergärten und weiteren Kinder-

tageseinrichtungen« (www.kindergarten-bw.de) c. kiadványhoz, 

amely általános adatvédelmi információkat tartalmaz és utaláso-

kat tesz a jelen kiadványra, amely a fontos adatvédelmi ponto-

kat részletesebben taglalja. Az illetékes intézmények megfelelő  

adatvédelmi koncepció létrehozásával és megvalósításával kap-

csolatos felelősségét hangsúlyosabbá kell tenni.
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TArTOMÁNyi ADATVÉDELMi TÖrVÉNy

Első szakasz
Általános rendelkezések

1. § A törvény feladata
»A törvény feladata védeni az egyént attól, hogy a személyes adatainak közigazgatási intézmények általi feldolgozása sértse a személyiségi jogait.«

Személyes adatok védelméről szóló törvény (Tartományi adatvédelmi törvény – LDSG) 2000. szeptember 18-i 1. változata (Jogi Közlöny 648. oldala), legutóbb  a 2011. február 7-i törvénnyel módosítva (Jogi Közlöny 43. oldala)

A »Szülők« alatt az alábbiakban minden esetben a gyermekek felügyeletét tényle-

gesen ellátó szülők értendők. Jelen tájékoztatóban, akárcsak az Orientierungsplan 

c. kiadványban, a Nevelők alatt a teljes pedagógusi szakszemélyzetet, illetve  

a gyermekpedagógusokat kell érteni.
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Tartalmi áttekintő

A személyes adatok gyűjtését, feldolgozását vagy felhasználását 

engedélyező törvények megalkotására azért van szükség, mert az 

általános érdekek többnyire ezt kívánják. 

Az óvodák megfelelő szakmai munkájához elengedhetetlenek  

a személyes adatok. A szülők számára azonban átláthatóvá kell 

tenni, hogy ez miért van így és pontosan hogyan is történik  

az adatok kezelése. A kiadvány minden érintettnek segít a téma 

felelősségteljes és körültekintő megközelítésében.

Az óvodák különböző fenntartási formái miatt (egyházi, önkor-

mányzati, magánóvoda) előfordulnak majd olyan helyzetek, ami-

kor a kiadvány végeredményben csak megközelítőleg lesz képes 

bemutatni az adatvédelmi irányelveket; például a személyes ada-

tok gyűjtéséhez nem mindig elég a beleegyezés. Kérdések esetén 

és kétséges esetekben érdemes az illetékes adatvédelmi biztoshoz 

fordulni. 

Az adatvédelem betartása és megvalósítása lényegében nem  

jelent mást, mint a nevelők, szülők és gyermekek személyiségi 

jogainak tiszteletben tartását. A gyermekek jogairól szóló ENSZ-

egyezmény értelmében a gyermekek saját jogaik alanyai. Az adat-

védelem védelmet jelent a gyermekek, a családok és az intézmé-

nyek számára: ily módon az adatvédelem nemcsak jogi, hanem 

pedagógiai értelemben vett cél is.

a SzerkeSztőSég 

Az óvodák támogatják a családokat és a gyermekeket azáltal, 

hogy szakértő nevelést és gondozást kínálnak. Ez a munka a pe-

dagógusok, szülők és óvodai intézmények, valamint a települé-

sek, egyházak és közintézmények közötti partnerségi kapcsolaton 

alapul. Ily módon az óvodák a támogatásra vonatkozó törvényes 

feladat keretében fontos társadalmi tevékenységet folytatnak, 

melynek során a gyermekek és családok vonatkozásában adat-

gyűjtésre, -feldolgozásra és -felhasználásra kerül sor. 

Jelen kiadvány iránymutatással szolgál a pedagógusok számára 

az adatvédelemről. A szülők arról is tájékoztatást kapnak, hogy 

az óvodákban miként kell megvalósulnia az adatvédelemnek.  

A kiadvány adatvédelmi jogokat érintő kérdéseket taglal külön-

böző példákkal szemléltetve, pl. a fényképek és filmek témáját  

körüljárva. Ezen kívül a beleegyezési nyilatkozatokra vonatkozóan 

megfogalmazási javaslatokat közöl, hogy az adatvédelmet, pl. az 

óvodai dokumentációval összefüggésben, biztos alapokra helyez-

ze. Ettől függetlenül az intézményeknek technikai és szervezeti 

intézkedéseket kell hozniuk az adatvédelmet tekintve. 

Személyes adatok feldolgozása esetén az intézménynek szerve-

zetileg meg kell felelnie a speciális adatvédelmi követelmények-

nek. Az információs önrendelkezési alapjog értelmében mindenki 

maga határozza meg, hogy személyes adatai miként használhatók 

fel. Az információs önrendelkezési alapjogot az emberi méltóság 

és az alkotmányos személyiségi jogok indokolják. Az adatfeldol-

gozáshoz való jogot törvények, beleegyezési nyilatkozatok vagy 

szerződéses kapcsolatok biztosíthatják.
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Információk szülők és a szülői felügyeleti jogot gyakorlók számára

Miért van szükség adatgyűjtésre? 

Az óvodáknak dönteniük kell a gyermekek felvételéről. Az óvo-

da feladata, hogy támogassa és elősegítse a gyermekek megfelelő 

szociális, érzelmi, testi és szellemi fejlődését. A gyermekek neve-

lésekor és gondozásakor a nevelők szolgáltatásaikat a gyermekek 

korához, fejlődési szintjéhez, nyelvi és egyéb képességeikhez,  

 

 

élethelyzetükhöz, származásukhoz, valamint a gyermekek ér-

deklődési köréhez és igényeihez igazítják. E faladatok teljesítése  

érdekében az óvodai dolgozóknak információkra van szükségük  

a gyermekekről, a szülőkről és adott esetben további családtagok-

ról (személyes adatok).

Egyáltalán, miért engedélyezett az adatgyűjtés?

Az adatvédelmi jogok engedélyezik, hogy az óvoda Önről, gyer-

mekeiről vagy családjáról bizonyos célokra adatokat gyűjtsön. Az 

adatgyűjtésnek azonban a gondozás megvalósításához szükséges 

adatokra kell korlátozódnia.

 

Ha ezen kívül további személyes adatokra van szükség (pl. speciá-

lis pedagógiai koncepciók megvalósításához), erre már csak az Ön  

beleegyezésével kerülhet sor (feltéve, hogy az ilyen jellegű adat-

gyűjtéshez elég a beleegyezés).

Mi történik az adatokkal? 

A személyes adatokat írásos vagy elektronikus formában kell tá-

rolni. Ennek során szigorúan ügyelni kell arra, hogy csak illetékes 

személyek férhessenek hozzá az adatokhoz.

 

 

 

Amikor gyermeke elhagyja az intézményt, az adatok törlésre,  

illetve megsemmisítésre kerülnek. Csak jogos vagy jogi érdekek 

(pl. támogatási intézkedések) esetén van lehetőség az adatok to-

vábbi tárolására, illetve továbbadására, feltéve, hogy a megfelelő 

jogalap fennáll vagy a szülők ebbe beleegyeztek. 
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Információk szülők és a szülői felügyeleti jogot gyakorlók számára

A gyermekek jogairól szóló egyezmény

(Convention on the Rights of Child)

A gyermekek jogairól szóló ENSZ-egyezmény

16. cikk; A magánélet és a jó hírnév védelme 

(1) A gyermeket nem szabad alávetni magánéletével, családjával,  

lakásával vagy levelezésével kapcsolatban önkényes vagy törvény-

telen beavatkozásnak, sem pedig becsülete vagy jó hírneve elleni 

jogtalan támadásnak.

(2) Ilyen beavatkozás vagy támadás ellen a gyermeket megilleti  

a törvény védelme.

Az 1989. november 20-án kihirdetett egyezmény hivatalos fordítása  

Németország 1992. március 6-án ratifikálta az egyezményt  

(a Bundestag és a Bundesrat az 1992. február 17-i törvénnyel fogadta 

el – BGBl. II, 121. oldal)

A Németországra vonatkozó ratifikációs okiratot 1992. április 5-én 

helyezték letétbe az ENSZ főtitkáránál (1992. július 10-i közlemény – 

BGBl. II, 990. oldal).Jogom van hozzáférni az adatokhoz?

Ön minden esetben tudhatja, hogy mi történik az adataival. Sze-

mélyes adataihoz és, ha Ön a gyermek felügyeletét ténylegesen 

ellátó szülő, gyermeke adataihoz bármikor hozzáférhet. Az adato-

kat kezelő intézménynek be kell tartania a megfelelő szabályokat. 

A pedagógusok szívesen tájékoztatják Önt a tudnivalókról, és 

a rendszeres szülői értekezleteken információval szolgálnak 

az eredményekről és észrevételekről, a gyermekek érdeklődési  

köréről és fejlődéséről.

 

 

 

 

Ha az információkat továbbítani kell más intézményeknek (pl. 

az általános iskolával folytatott együttműködés keretében vagy  

a beiskolázási vizsgálattal összefüggésben), a pedagógusok átfogó  

tájékoztatást nyújtanak arról, hogy mely adatokról van szó, kihez  

kerülnek az adatok, és milyen döntések meghozatalára van szük-

ség az adatok alapján. Ehhez szükséges az Ön beleegyezése,  

hacsak nem törvény írja elő az adatok továbbítását. 

Kihez fordulhatok kérdések esetén?

A személyes adatok kezeléséért az óvodai intézmény vezetősége 

felel. Ha kérdései vannak saját vagy gyermeke adatainak kezelé- 

 

 

 

sével kapcsolatban, az illetékes vezetőségtől bármikor felvilágo-

sítást kérhet. 

Miért van szükség időnként a beleegyezésemre?

Előfordulhat, hogy a pedagógusok további személyes adatok rendel-

kezésre bocsátására kérik Önt, pl. bizonyos pedagógusi koncepciók 

megvalósítása érdekében. Ilyen esetben részletes információkat tar-

talmaz az Önnek átadott beleegyezési nyilatkozat. A beleegyezési 

nyilatkozat aláírásával Ön elfogadja ezt az eljárásmódot. 

Fontos, hogy: a beleegyezési nyilatkozat bármikor visszavonható 

(a legcélszerűbb erről írásos formában értesíteni az óvoda vezető-

ségét vagy az intézményt).
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Tájékoztató
nevelők számára  
az óvodai  
adatvédelemről

Tartalmi áttekintő 

A szülők önként bízzák gyermeküket az óvoda gondozására. 

Ezáltal nemcsak a pedagógusoknak, hanem az intézménynek  

is jelentős bizalmat szavaznak. A mindennapi felügyelet és  

a gyermekekre jellemző eredendő bizalom révén, valamint  

a kérdések és beszélgetések által a pedagógusok számos infor-

mációt megtudnak a gyermekekről és családi környezetükről. 

Ezen kívül a szülők is bizalommal fordulnak a nevelőkhöz, hogy 

magukról és a gyermekekről további információt osszanak meg. 

A sikeres nevelés és gondozás csak akkor valósulhat meg, ha  

a gyermekek gyengéiről és erősségeiről, valamint a családi  

körülményekről kölcsönös bizalmon alapuló beszélgetés folytat-

ható.

 

 

A szülőknek közben érezniük kell, hogy bízhatnak a nevelők  

titoktartásában.

Ezt a titoktartást a törvényhozás előírja. A személyes vagy nevelői 

segítséggel összefüggésben felhasznált adatok rendkívüli bizalom-

védelmet élveznek, amit a nevelőknek figyelembe kell venniük.  

A törvényhozás azonban nemcsak nevelési kérdésekben, hanem 

teljesen alapvető esetekben is biztosítja a jogot mindenki számára, 

hogy maga határozzon személyes adatainak felhasználásáról. Jog-

alap nélkül nem kerülhet sor adatfeldolgozásra. Jelen tájékoztató 

felsorolja, hogy adatfeldolgozáskor mit kell figyelembe vennie az 

óvodáknak.

Mit nevezünk személyes adatnak?

A »személyes adatok« olyan információk, amelyek személyekhez –  

vagyis gyermekekhez, szülőkhöz, dolgozókhoz – rendelhetők. A 

lakcímen kívül olyan megfigyelések is ide tartoznak, amelyeket  

 

 

a nevelők jelentéseikben rögzítenek. A videofelvételek és (pl. 

az iskolaérettséggel kapcsolatos) értékelő vélemények szintén  

»személyes adatok«.
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Milyen kérdések szerepelhetnek a felvételi, illetve gondozási szerződésben?

A felvételi (másnéven gondozási) szerződésben az alábbi infor-

mációkra vonatkozó kérdések szerepelhetnek:

::  A gyermek neve, születésnapja és címe

::  A gyermek tetanusz elleni oltásainak időpontja

::  A gyermek háziorvosának címe és telefonszáma

::  A szülők neve és címe, valamint telefonszáma, amelyen  

szükség esetén elérhetők

::  A testvérek száma, amennyiben az óvoda díja függ a testvérek 

számától és korától

::  Vallás (evangélikus vagy katolikus intézményben)

::  Azok a betegségek, amelyekről az intézménynek tudnia kell,  

hogy adott esetben megfelelően és helyesen reagálhasson  

(pl. cukorbetegség, asztma, epilepszia).

 
A felvételi, illetve gondozási szerződéshez az intézménynek a jog-

szabályoknak megfelelő formanyomtatványokat kell használnia. 

Ezekre az információkra a zökkenőmentes ügyintézés érdekében 

és a felvételi, illetve gondozási szerződéssel összefüggésben van 

szükség. 

Arra az esetre, ha a felvételi, illetve gondozási szerződés keretében 

további adatokra van szükség (pl. a szülők betegbiztosítási pénztá-

ra, a gyermekek és szüleik állampolgársága; a szülők végzettsége, 

hivatása vagy foglalkozása), szigorú előírásokat kell alkalmazni. Az 

ehhez hasonló további adatok gyűjtése esetén az intézménynek meg 

kell indokolnia a felvételi, illetve gondozási szerződésben, hogy mi-

lyen célra szolgálnak a további adatok, és hogy miért éppen ezekre 

az adatokra van szükség. A foglalkozás például az egésznapos gon-

dozás feltétele lehet, így erről igazolás kérhető. 

Mit nevezünk különösen érzékeny adatoknak?

Az adatvédelmi törvényekben felsorolt különösen érzékeny  

adatok (pl. egészségügyi adatok) gyűjtésére és tárolására – ha 

egyáltalán lehetséges – kizárólag kiegészítő vizsgálat és indoko-

lás után kerülhet sor.

A Német Szövetségi Köztársaság alaptörvénye 

I. Az alapjogok

2. cikk 1. bek. (alaptörvény)
(1) Mindenkinek joga van személyisége szabad kibontakoztatására, feltéve, hogy ezzel nem sérti mások jogait és az alkotmányos rendet, valamint az erkölcsi szabályokat.
1. cikk 1. bek. (alaptörvény)
(1) Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden államhatalom kötelessége  azt tisztelni és védelmezni. 

Kihirdetés dátuma: 1949.05.23.
»Az utoljára a 2010. július 21-i törvény 1. cikkével (BGBl. I, 944. o.) módosított Német Szövetségi Köztársaság alaptörvénye a BGBl III. részének 100-1. pontjában közzétett, egységes szerkezetbe foglalt változatában«.
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Mit kell tudni a megfigyelési kérdőívekről és azokról az anyagokról,  
amelyekkel a nevelők a gyermekek nevelését és fejlődését dokumentálják?

A nevelőknek a gondozási feladatok ellátásakor tevékenységü-

ket dokumentálniuk kell. A nevelés és fejlődés dokumentálásá-

nak esetére a felvételi, illetve gondozási szerződésnek megfelelő 

szabályozást kell tartalmaznia. A nevelés és fejlődés dokumen-

tálása a szülők számára is fontos, hiszen az nemcsak a gyermek 

érdeklődési köréről nyújt tájékoztatást, hanem arról is, hogy mik 

a gyermek erősségei, miben tehetséges, illetve milyen nevelési 

igényei vannak.

Az intézmény pontosan ismerteti a szülőkkel a nevelésről és 

fejlődésről szóló dokumentumok alkalmazásának módját és  

 

jelentőségét, ugyanis a dokumentumok a gyermekek fejlődésének 

támogatását és figyelemmel kísérését, illetve a kölcsönös együtt-

működést hivatottak szolgálni. 

A nevelés és fejlődés dokumentálásáról a szülők önként dönthet-

nek. Az önkéntes döntést az sem korlátozhatja, hogy az intézmény 

a szülői beleegyezést a felvétel feltételévé teszi. Az intézménynek 

tiszteletben kell tartania, ha a szülők nem tartanak igényt a neve-

lés és fejlődés dokumentálására. 

Mit kell tudni a megfigyelési kérdőívekkel és a nevelés és fejlődés  
dokumentálásával kapcsolatos tájékoztatásról?

A szülőknek bármikor joguk van hozzáférni a róluk vagy gyer-

mekeikről írásos vagy elektronikus formában tárolt adatokhoz.  

A hozzáférési jog különösen érvényes a megfigyelési kérdőívek 

esetében. Ez szintén objektív dokumentálást igényel, amit adott 

esetben tanítani kell. A megfigyelési kérdőívek, valamint a neve- 

 

 

 

lésről és fejlődésről szóló dokumentumok tartalma csak a neve-

lők és az érintett szülők számára lehet ismert. A dokumentumok 

tartalma csak a szülők írásos beleegyezése esetén hozható más 

személyek vagy intézmények tudomására. Ez vonatkozik az óvo-

dai intézmény szaktanácsadóira és az együttműködő iskolákra is.

Mit kell tudni a pedagógusi munka írásos tervezéséről? 

A pedagógusi munka megtervezésének írásos anyagai, (így pl.  

a bizonyos szerepjátékokra, gyermekcsoporttal végzett tudo-

mányos kísérletre, idősek otthonába tett látogatásra, szülői est 

megszervezésére vagy délutáni előadássorozatra való előkészü-

letek), az intézményben dolgozó nevelők belső munkadokumen-

tumai. Lehetőség van visszaemlékezést és értelmezést szolgáló 

személyes jegyzetek készítésére is, amelyek felhasználhatók  

a gyermekek fejlődésével kapcsolatos, nevelők és szülők közötti 

beszélgetések előkészítéséhez. A személyes jegyzeteket tekintve  

 

 

a szülőket nem illeti meg a hozzáférés joga. Biztosítani kell, hogy 

illetéktelenek ne férhessenek hozzá a dokumentumokhoz, és  

különösen ügyelni kell a dokumentumok rendezett tárolására. 

Az »irattárolást« tekintve – beleértve az írásos és elektronikus 

formájú anyagokat is – a fenntartónak és az intézménynek tisz-

táznia kell a fontos kérdéseket és meg kell felelnie az adatvédelmi 

követelményeknek. 
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Ki tudhat a szülők keresetéről?

A jövedelemalapú hozzájárulások esetében az intézménynek 

technikai és szervezeti intézkedések útján gondoskodnia kell  

arról, hogy csak azok a személyek szerezzenek tudomást a hozzá- 

 

 

járulások mértékéről, akiknek feladata az óvodai hozzájárulások 

elszámolása.

Kire vonatkozik a titoktartási kötelezettség?

Az adatok titokban tartására vonatkozó kötelezettség minden 

olyan személyre érvényes, aki hozzáfér a személyes adatokhoz, 

vagy kezeli azokat. Az intézmény ezeket a személyeket írásos  

 

formában kötelezi a titoktartásra. Ez vonatkozik a gyakornokokra 

és a hospitáló szülőkre is.

Mire kell ügyelni a beleegyezési nyilatkozat esetében?

A beleegyezési nyilatkozatokat a lehető legkonkrétabb módon az 

adott esetre kell vonatkoztatni. Az érintett személy beleegyezése 

csak akkor érvényes, ha döntése szabad akaratából származik. 

Beleegyezési nyilatkozatokhoz kizárólag az intézmény által ren- 

 

 

 

 

 

 

delkezésre bocsátott, jogszabályoknak megfelelő formanyom-

tatványok használhatók. A beleegyezési nyilatkozat csak akkor 

tekinthető ésszerű megoldásnak, ha az óvodai intézmény az eluta-

sítást is elfogadja.



A több helyre történő jelentkezés felismerése  
érdekében továbbadhatók az adatok?

A települési igénytervezés keretében a fenntartók és az intézmé-

nyek gyakran tudni szeretnének a több helyre történt jelentke-

zésről, ezért a gyermekek jelentkezési adatait célszerűnek tartják 

megosztani egymással. Ez csak a szülők kifejezett beleegyezése  

 

 

esetén lehetséges. Ha a szülői beleegyezés megtörtént, az adat-

cserének a születésnapot és az utcanevet tartalmazó listára kell 

korlátozódnia.

Mi a teendő akkor, ha a gyermek érdekei veszélyben vannak?

Amennyiben az intézményi nevelő úgy ítéli meg, hogy a gyermek 

érdekei veszélyben vannak, legalább egy másik, a gyermekér-

dekek területén tapasztalattal rendelkező szakemberrel közösen 

fel kell mérnie a veszély mértékét. Ennek során be kell vonni az 

érintett szülőket és a gyermeket is, feltéve, hogy ez nem jelent 

további veszélyt a gyermek számára. Amennyiben a szülők vagy 

a gyermekek nem vonhatók be, a többi szakemberrel csak név 

nélkül vagy álnév alatt ismertethető az eset.

Amennyiben az illetékes személyek úgy ítélik meg, hogy a felté-

telezett veszély fennáll és nem hárítható el más módon (pl. szülői 

erőfeszítések révén), az óvodai intézménynek meg kell győznie  

a szülőket arról, hogy igénybe vegyék a megfelelő segítséget. 

Erről lehetőség szerint kötelező érvényű megállapodásnak kell 

születnie.

Amennyiben a szülők elutasítják a segítséget vagy az intézmény 

megítélése szerint nem megfelelő mértékben veszik azt igénybe, 

vagy ha kétséges, hogy elegendő-e az igénybe vett segítség, az 

intézménynek erről és az addigi eljárásról értesítenie kell a gyer-

mek- és ifjúságügyi hivatalt, hogy az adott esetben megtehesse  

a további lépéseket. Ez az SGB VIII 8a §-ból következik. 

Az SGB VIII 8a §-a szerinti védelmezési feladatok ellátá-

sát segíti a der Paritätische Baden-Württemberg honlapjáról  

(www.paritaet-bw.de) letölthető vagy megrendelhető munkase-

gédlet, amely a keresőbe beírt »Arbeitshilfe_Kinderschutz.pdf« 

fájlnéven érhető el.
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Mit kell tudni a video- és hangfelvételekről?

A video- és hangfelvételek a gyermek személyiségi jogait tekint-

ve jelentős beavatkozásnak minősülnek és nem feltétlenül szük-

ségesek a nevelés és fejlődés dokumentálásához (ide vonatkozóan 

lásd a képzési és nevelési tájékoztató kifejtéseit).

A video- és hangfelvételek szükségességét pontosan meg kell 

indokolni, különösen pedig azt, hogy a megfigyelések és azok 

írásos dokumentálása miért nem elegendő. A felvételek segíthet-

nek az egyéni magatartási modellek jobb megértésében és ezál-

tal bizonyos támogató és segítő intézkedések meghozatalában. 

Azonban mindig szükség van a szülők önkéntes beleegyezésére, 

közben pedig figyelembe kell venni, hogy a szülők a beleegye-

zésüket bármikor visszavonhatják. A beleegyezési nyilatkozatnak 

az alábbi kérdésekre kell választ adnia: 

 

Milyen alkalomból és mely időszakban készülnek video- és  

hangfelvételek?

Kik fogják látni a felvételeket?

Mennyi ideig fogják tárolni a felvételeket?

Kizárólag a jogszabályoknak megfelelő formanyomtatványok 

használhatók. 

A felvételeket lehetőség szerint úgy kell elkészíteni, hogy azokon 

más gyermekek ne szerepeljenek. Ha ez nem lehetséges, a többi 

érintett szülő beleegyezésére is szükség van. Kérésre a felvétele-

ket meg kell mutatni a szülőknek. 

Az óvodai intézmény mindennapjaiból származó, pl. projektekkel  

összefüggésben készült felvételekhez is időben történő bejelen-

tésre és beleegyezésre van szükség. Ez érvényes akkor is, ha  

a video- és hangfelvételeket bemutatják. Ebben az esetben a be-

mutatás előtt ellenőrizni kell, hogy a felvétel nem ábrázolja-e 

előnytelenül a gyermekeket. Az ilyen részeket törölni kell.
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Mit kell tudni a fényképekről?

Fényképek készítésére csak a szülők írásos beleegyezése esetén 

van lehetőség. Ez érvényes akkor is, ha a fényképek az óvoda 

mindennapi életébe hivatottak betekintést nyújtani. A fényképek 

csak az óvodán belül függeszthetők ki, az intézményen kívül (pl. 

hirdetőtáblán) semmi esetre sem. A fényképek intézményen belüli 

(pl. bejáratnál történő) kifüggesztési gyakorlatára a felvételi, illetve 

gondozási szerződésben utalást kell tenni. A fényképekkel össze-

függésben kerülni kell a nevesítést. 

Ügyelni kell arra, hogy a csoportképek csak akkor adhatók tovább 

a többi szülőnek, ha a szülők, akiknek gyermekei szerepelnek  

a képeken, ebbe beleegyeztek. 

A szülőket időben értesíteni kell arról, ha fényképész érkezik az 

óvodába. A nevelőknek ügyelniük kell arra, hogy csak azokról 

a gyermekekről készüljön kép, akiknek szülei beleegyezésüket 

adták. A fényképészt a fényképezkedés időpontja előtt írásban 

tájékoztatni kell arról, hogy a fényképek bármilyen jellegű fel-

használása (reklám, kiállítás, előadás stb.) csak szülői beleegye-

zés esetén engedélyezett. 

Szülői esteken vagy tájékoztató rendezvényeken a fénykép-  

és videokészítést tematizálni kell, és fokozottan fel kell hívni  

a figyelmet a fényképek internetes közzétételének kérdéseire. 

Idegen gyermekekről készült képeket tilos közzétenni az interne-

ten, még akkor is, ha a szülő saját gyermeke is szerepel a képen. Ez 

polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. Az is segít-

séget jelent, ha a szülők ezekről az információkról tájékoztatják  

a nagyszülőket, a rokonokat és a barátokat. 

Az óvodai ünnepség vagy egyéb rendezvény előtt kifejezetten fel 

kell hívni a látogatók (szülők, nagyszülők, rokonok, barátok) figyel-

mét mások személyiségi jogainak tiszteletben tartására. Leginkább 

az alábbiakra kell felhívni a figyelmet: Sérti a saját fényképhez  

kapcsolódó jogokat, ha a kép a fényképen szereplők beleegyezése 

nélkül jelenik meg az interneten vagy más fórumon.

 

Az óvodai ünnepségek és rendezvények alkalmával az ünnep-

ség rendezője határozza meg a házirendet, és – a fentieken túl – 

meghatározhatja a programot, valamint azt, hogy készülhetnek-e 

fényképek vagy videofelvételek. A látogatókat, különösen a szü-

lőket, a rendezvény kezdete előtt időben értesíteni kell arról, ha  

a rendező (az intézmény) korlátozza a fényképek és videofel-

vételek készítését. Amennyiben a szülők vagy más látogatók 

véletlenül vagy szándékosan nem veszik figyelembe ezeket  

a korlátozásokat, az intézmény a házirend alapján érvényesítheti  

a szabályokat, pl. a digitális fényképek törlését kérheti.
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Az intézmények közzétehetik a fényképeket az interneten?

Az óvodák kizárólag a szülők beleegyezése után tehetik közzé 

a fényképeket az interneten. A közzététel előtt biztosítani kell, 

hogy a szülők láthassák az adott fényképet és tájékoztatni kell 

őket az internetes közzététel terjedelméről. Különösképpen fel  

 

 

 

kell hívni a figyelmet arra, hogy az interneten megjelenő fényké-

peket mások esetleg letölthetik, lemásolhatják és más adatokkal 

kapcsolatba hozhatják. A beleegyezési nyilatkozathoz kizárólag 

a jogszabályoknak megfelelő formanyomtatványok használhatók.

Milyen adatokat oszt meg egymással az óvoda és az iskola?

Az óvoda és az általános iskola közötti együttműködés megköny-

nyíti a gyermekek számára az iskolába történő beilleszkedést.  

A beiskolázási vizsgálat keretében pl. tisztázható, hogy megfe-

lelő-e a gyermek iskolaérettsége és szükség van-e további támo-

gatásra. Az ehhez szükséges adatcserére a szülők beleegyezése 

nélkül nem kerülhet sor. Az érintett személy beleegyezése csak 

akkor érvényes, ha döntése szabad akaratából származik. 

Az írásos beleegyezés során meg kell adni az alábbiakat: 

::  az iskolák által elektronikus vagy írásos formában tárolt adatok 

jellegét,

::  az adattárolás célját,

::  azt, hogy milyen mértékben van lehetőség a megfigyelési kérdő-

ívek, valamint a nevelésről és fejlődésről szóló dokumentumok 

betekintésére (a szülők például bizonyos részeket kizárhatnak), 

::  azt, hogy a beleegyezés megtagadása nem jár negatív követ-

kezményekkel.

A szülőket tájékoztatni kell azokról az időpontokról, amikor  

a tanárok vagy az iskolai vezetőség tagjai megfigyelik a gyerme-

keket az óvodában. Időben tájékoztatni kell a szülőket arról, ha 

– különösen a gyermekükkel kapcsolatos – megfigyelések meg-

beszélésére van szükség, például további támogató intézkedések 

meghozatala érdekében. 

A szülők számára biztosítani kell, hogy személyesen részt vehes-

senek a megbeszéléseken. 

Fel kell hívni a szülők figyelmét arra, hogy az általános iskolától  

bármikor tájékoztatást kérhetnek arról, hogy milyen adatokat  

tárol az általános iskola a gyermekeikről, és hogy honnan szár-

maznak ezek az adatok.

Mi a teendő szülői hospitálás esetén?

A szülői hospitálásról minden szülőt időben értesíteni kell.  

A hospitáló szülőknek írásban kötelezettséget kell vállalniuk, 

hogy az adatokat titokban tartják. Ügyelni kell arra, hogy a hos- 

 

 

 

pitáló szülők ne férhessenek hozzá a gyermekekkel 

kapcsolatos dokumentumokhoz (pl. megfigyelési 

kérdőívekhez, fejlődési jelentésekhez, nyilvántartásokhoz). 
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Mi a teendő más intézményekkel való együttműködés esetén?

Az óvodától – az adatvédelmet illetően is – nagyobb szervezési 

és összehangolási munkára van szükség, ha az érintett óvoda több 

személlyel vagy intézménnyel (szakmai szolgálatok, orvosok, te-

rapeuták, kerekasztal-fórumok) folytat együttműködést. Ameny-

nyiben az együttműködés a felvételkor ismert, már a felvételi, 

illetve gondozási szerződésben megtörténhet azon szervezeti és  

igazgatási ügyek szabályozása, amelyek közvetlen adatcserére  

 

jogosítanak. Ellenkező esetben adatcsere csak szülői beleegyezés 

esetén engedélyezett. 

A szülőknek együttműködések esetén is joguk van ahhoz, hogy 

bármelyik intézménytől bármikor tájékoztatást kérjenek az ott  

tárolt adatokról. 

 
Milyen adatokhoz juthat hozzá a szülői közösség?

A szülői közösség tagjai támogatják az óvoda és a fenntartó mun-

káját. Fontos, hogy a szülői közösség közvetlen kapcsolatban  

 

 

 

álljon a szülőkkel. Ezért a szülői közösségnek átadható a szülők 

nevét és címét tartalmazó lista. 

Milyen adatokhoz juthatnak hozzá a támogató szervezetek?

A gyermekek, szülők, valamint dolgozók személyes adatai csak 

akkor továbbíthatók a támogató szervezetnek, ha az érintettek 

ebbe beleegyeztek. 

Mit kell tudni a »szülői listákról«?

A szülők gyakran kérnek olyan listát, amely tartalmazza a többi  

szülő nevét és címét. Ez a kérés teljesíthető; elegendő például  

a szülői esteken körbeadni egy listát, amelyre a jelenlévők felír-

ják a megfelelő adatokat. Ezáltal mindenki önként dönti el, hogy  

 

 

 

szeretné-e megadni az adatokat, és ha igen, melyeket. Az ada-

tok felhasználásának célját (a lista átadása azoknak, akik szintén 

felírják adataikat a listára) és azt, hogy az adatok megadása nem 

kötelező, pontosan fel kell tüntetni a lista fejlécében.

Mi történik az egészségügyi vizsgálatok adataival?

A jogszabályi előírások értelmében a gyermekeknek egészség-

ügyi vizsgálatokon kell részt venniük. Erről a szülőket a jogsza-

bályokra tett említés mellett időben értesíteni kell. A vizsgálatok  

 

 

 

keretében minden érintett intézménynek (különösen az egész-

ségügyi hivatalnak) be kell tartania az adatvédelmi és titoktartási 

szabályokat.
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Milyen törvényben szabályozott bejelentési kötelezettségek vannak érvényben?

Az óvoda fenntartójára vonatkozóan olyan bejelentési kötelezett-

ségek vannak érvényben, amelyek az intézmény üzemeltetését 

érintik (pl. képzettségek bejelentése). 

 

A szülőkre és gyermekekre vonatkozóan a fertőzések megelőzé-

séről szóló törvénnyel összefüggésben vannak érvényben beje-

lentési kötelezettségek. 

Mit kell tudni a hatóságok és más személyek szóban  
vagy telefonon történő tájékoztatásáról?

Nem nyújtható szóbeli vagy telefonos tájékoztatás ismeretlen 

személyeknek vagy azoknak, akiknek kiléte nem állapítható meg. 

Akkor sem, ha ezek a személyek címet, tisztséget vagy bizonyos 

hivatást érvényesítenek (például az egyik szülő ügyvédjeként,  

 

 

 

családjogi eljárásban résztvevő bíróként). Kétséges esetek-

ben visszahívással kell megállapítani a hatóság vagy a személy  

kilétét. Üzleti vagy kereskedelmi okok esetén nincs lehetőség az 

adatok továbbadására. 

Mit kell tudni a felügyeletre nem jogosult szülőkről?

A gyermekre és a gyermek tényleges felügyeletét ellátó szülőre 

vonatkozó adatokat nem szabad átadni a felügyeletre nem jogo-

sult szülőnek. Közös felügyelet esetén a gyermek felügyeletét  

 

 

 

ténylegesen ellátó mindkét félnek joga van hozzáférni a gyermekre 

és a saját személyére vonatkozó összes adathoz – egymás adataira 

vonatkozóan azonban nincs hozzáférési joga a két félnek.
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Engedélyezett-e az adatok átadása statisztikai célokból?

Megfelelő jogalapra van szükség arra az esetre, ha a statisztikák 

elkészítése kivételes esetben személyes adatokat igényel. Az in-

tézménynek ellenőriznie kell, hogy az ilyen jellegű igény jogsze-

rű-e. Kétséges esetekben az illetékes adatvédelmi biztoshoz kell  

 

 

fordulni segítségért. A gyermekek és fiatalok védelméről szóló 

statisztika keretében végzett felmérések jogszerűek (lásd SGB 

VIII 98-103. §-a)

Mennyi ideig tárolják az adatokat?

Alapvetően az alábbiak vannak érvényben: Azokat a személyes 

adatokat, amelyekre már nincs szükség, törölni kell, illetve meg 

kell semmisíteni. Ez érvényes azon gyermekek (és szüleik) ada-

taira is, akik már elhagyták az intézményt. Megfelelő jogalapra 

vagy szülői beleegyezésre van szükség arra az esetre, ha az adato-

kat tovább kell tárolni. Ez az adathordozótól (papír, merevlemez, 

hálózat) függetlenül érvényes. 

Folyamatban lévő bírósági eljárások vagy még be nem fejező-

dött igazgatási folyamatok esetén előfordulhat, hogy az adatokat 

hosszabb ideig kell tárolni. Ez érvényes akkor is, ha bizonyos  

körülmények miatt kártérítési kötelezettséggel lehet számolni, 

vagy megőrzési kötelezettség van érvényben. A megőrzési köte- 

 

 

lezettség időtartama a szolgálati szükségességhez és az esetleges 

jogszabályokhoz igazodik. Az archiválási szabályok követelmé-

nyeit be kell tartani.

Az említett esetekben, melyeket külön meg kell vizsgálni, csak  

a lényegi adatokat szabad tovább tárolni, más adatokat tilos.  

Különösen meg kell vizsgálni, hogy szükséges-e a megfigyelési 

kérdőívek, valamint a nevelésről és fejlődésről szóló dokumen-

tumok tárolása. A szülők kikérhetik a dokumentumokat, valamint 

gyermekeik rajzait és egyéb műveit, amikor a gyermekek elhagy-

ják az intézményt; video- és hangfelvételek esetében csak azok  

a részek kérhetők ki, amelyeken kizárólag a szülők gyermeke  

látható, illetve hallható. 
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Hol található további alapvető információ az adatvédelemről?

A www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de weboldalon tájéko-

zódni lehet a tartományi adatvédelmi biztos feladatairól, a tarto-

mányi adatvédelmi törvényről, a törvényre vonatkozó iránymuta-

tásokról, valamint a szövetségi adatvédelmi törvényről és az EU 

adatvédelmi irányelveiről.

További információk: www.datenschutz.de

Tartományi adatvédelmi biztos

Baden-Württemberg

»A tartományi adatvédelmi biztost a tartományi kormány javasla-

tára a Landtag tagjainak többségével választja meg. Az adatvédel-

mi biztos feladatai ellátásában független, döntéseiben semmilyen 

utasítás nem köti, továbbá nem vethető semmilyen törvényességi 

vagy szakmai felügyelet alá.« 

(www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de) 

Jörg Klingbeil · Königstraße 10a · 70173 Stuttgart

Baden-Württemberg egyházi adatvédelmi biztosa

Az egyházi adatvédelmi biztosok illetékessége az egyházi ügyek-

kel kapcsolatos adatvédelmi kérdésekre terjed ki. 

Württembergi evangélikus egyház

A württembergi tartományi evangélikus egyház adatvédelmi 

biztosa

Dr. Axel Gutenkunst · Gänsheidestr. 4 · 70184 Stuttgart

Badeni evangélikus egyház

A badeni tartományi evangélikus egyház adatvédelmi biztosa

Prof. Dr. Thomas Klie · Evangelische Hochschule Freiburg · 

Bugginger Str. 38 · 79114 Freiburg

Katolikus egyház

A baden-württembergi egyházmegyék adatvédelmi biztosa

Dr. Siegfried Fachet · Stafflenbergstr. 14 · 70184 Stuttgart
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információS önrendelkezéSi jog 

Volkszählungsurteil (népszámlálási ítélet), 1983

»Aki nem képes megfelelő bizonyossággal átlátni, hogy milyen rá vonatkozó információk ismertek társadalmi kör-

nyezetének bizonyos területei számára, és aki nem képes bizonyos mértékben felmérni lehetséges kommunikációs 

partnereinek tudását, az jelentős mértékben korlátozható szabadságában, hogy saját önrendelkezéséből tervezzen és 

hozza meg döntéseit. Az információs önrendelkezési joggal nem volna összeegyeztethető az a társadalmi rend és 

az ezt lehetővé tevő jogrend, amelyben a polgárok nem tudhatják, hogy ki, mit, mikor és milyen alkalomból tud 

róluk. Aki tart attól, hogy az eltérő magatartásformákról feljegyzések készülnek és azokat információként tárolják, 

felhasználják vagy továbbadják, az megpróbál majd úgy viselkedni, hogy ilyen magatartásformákkal ne keltsen fel-

tűnést. […] Ez nem csak az egyén személyiségének kibontakozási lehetőségeit korlátozná, hanem a közérdeket is, 

mivel az önrendelkezés alapvető működési feltétele a polgárok cselekvőképességén és együttműködési képességén 

alapuló szabad demokratikus közösségnek. Ebből következik, hogy: a személyiség szabad kibontakoztatása az adat-

feldolgozás modern feltételei mellett feltételezi az egyén védelmét személyes adatainak korlátlan gyűjtése, tárolása, 

felhasználása és továbbadása ellen. Ezért ezt a védelmet magában foglalja a 2. cikk 1. bekezdése szerinti alapjog az 

alaptörvény 1. cikke 1. bekezdésével együtt. Az alaptörvény e tekintetben biztosítja a jogot az egyén számára, hogy 

alapvetően maga határozzon személyes adatainak nyilvánosságra hozataláról és felhasználásáról.« 

Bundesverfassungsgericht (szövetségi alkotmánybíróság), BVerfGE 65, 1, 1983. december 15-i ítélet, sz.: 1 BvR 209, 

269, 362, 420, 440, 484/83, Link: http://tlmd.in/u/88

 
Az indoklás szerint a tudatos polgárnak tisztában kell lennie azzal, hogy, »ki, mit és milyen alkalomból tud róla«.
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Az intézményeknek az adatvédelem érdekében meg kell hozniuk 

a szükséges technikai és szervezeti intézkedéseket. 

Személyes adatok feldolgozása esetén az intézménynek szerveze-

tileg meg kell felelnie a speciális adatvédelmi követelményeknek.

Hogyan biztosítható a szülők számára  
a tárolt adatokhoz való hozzáférési jog?

Az ún. eljárási nyilvántartás – azaz a személyes adatok feldolgo-

zására szolgáló automatikus eljárások nyilvántartása – általános 

információkkal szolgál az adattárolásról.

Mire kell ügyelni a felvételi,  
illetve gondozási szerződésben? 

A felvételi, másnéven gondozási szerződéshez a jogszabályok-

nak megfelelő formanyomtatványokat kell használni. A felvételi, 

illetve gondozási szerződésben jellemző módon a felelős intéz- 

 

 

 

 

mény adatai szerepelnek, valamint a felvételi, illetve gondozási  

szerződés tartalma, a díjak és a törzsadatok. A beleegyezési nyi-

latkozatok a felvételi, illetve gondozási szerződés mellékletei. 

Tájékoztató intézmények számára
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MiNTA

Beleegyezési nyilatkozat:
belSő közzétételek, fényképek, nyomtatott médiumok,  
NyOMTATOTT MÉDiuMOK iNTErNETEs KÖZZÉTÉTELE

A beleegyezés megtagadható.
A dokumentummintát nem szükséges (aláírva) visszaadni, ha nem kerül sor beleegyezésre.

01) Annak érdekében, hogy én/mi és a többi gondviselő bepillantást nyerjen az óvoda mindennapi életébe és tevékenységeibe, beleegyezem/be-
leegyezünk, hogy az e célból készült alábbi fényképeket*, amelyeken gyermekem/gyermekünk egyedül vagy más gyermekekkel látható, 

az intézményben kiállítsák, illetve kifüggesszék:

[  ] IGEN      [  ] NEM

02) Beleegyezem/beleegyezünk abba, hogy a következő (digitális) fényképeket*, 

melyek a gyermekemről/gyermekünkről készültek, átadják a többi gondviselőnek : 

[  ] IGEN     [  ] NEM

Tájékoztattak arról, hogy mások fényképeinek az érintettek beleegyezése nélküli közzététele kártérítési igényt vonhat maga után. Különösen tilos 
az interneten való közzététel. 

FigyElEM: 
Az újságok, és az alábbiakban említett nyomtatott médiumok  adott esetben az interneten is megtekinthetők és onnan letölthetők. Az interneten megjelenő információk világszerte hozzáférhetők és bárki 

által letölthetők, tárolhatók és más adatokkal kapcsolatba hozhatók. Az interneten megjelent információkat aligha lehet már eltávolítani onnan. 

03) Beleegyezem/beleegyezünk abba, hogy az óvodai rendezvényekkel (ünnepségekkel, tevékenységekkel, projektekkel) összefüggésben az 
alábbi nyomtatott médiumokban:

[  ] A település helyi lapja                      [  ] A napilap helyi és regionális kiadása

[  ] Az egyházközösség lapja                     [  ] Egyéb

a gyermekemről/gyermekünkről készült alábbi fényképek* 

megjelenjenek. Ennek során ki kell zárni annak lehetőségét, hogy a fényképek az interneten megjelenjenek.

04) Akkor is beleegyezem/beleegyezünk a fent megjelölt nyomtatott médiumokban történő közzétételbe, ha ez egyúttal internetes közzétételt is jelent 

[  ] IGEN     [  ] NEM

A beleegyezési nyilatkozat bármikor visszavonható (a legcélszerűbb erről írásos formában értesíteni az óvoda vezetőségét vagy az intézményt).

Dátum  |  Aláírások1

1) Az aláírásnál a gyermek felügyeletére jogosult összes személy aláírásának szerepelnie kell, kivéve akkor, ha a gyermek felügyeletére jogosult személyek külön élnek és a gyermek az egyik szülő 
beleegyezése mellett vagy bírósági határozat alapján a másik szülővel él. Ebben az esetben elegendő annak a szülőnek az aláírása, akivel a gyermek él.

* adott esetben meg kell adni a számukat, pontos tartalmukat, illetve mellékelni kell a kinyomtatott példányt 



MiNTA

Beleegyezési nyilatkozat:
rendezVények (nyomtatott médiumok, weboldal)

A beleegyezés megtagadható.
A dokumentummintát nem szükséges (aláírva) visszaadni, ha nem kerül sor beleegyezésre.

Beleegyezem/beleegyezünk abba, hogy az alábbi rendezvénnyel összefüggésben

   (dátum:)

a köVetkező adatok: Keresztnév  

Vezetéknév

Kor

a következő csoportkép*

a következő önálló kép*

gyermekemről/gyermekünkről, illetve gyermekeimről/gyermekeinkről

a következő nyomtatott médiumokban megjelenjen:

[  ] A település helyi lapja                      [  ] A napilap helyi és regionális kiadása

[  ] Az egyházközösség lapja                     [  ] Egyéb

FIGyElEM:
Az újságok, és az alábbiakban említett nyomtatott médiumok  adott esetben az interneten is megtekinthetők és onnan letölthetők. Az interneten megjelenő információk világszerte hozzáférhetők és bárki 

által letölthetők, tárolhatók és más adatokkal kapcsolatba hozhatók. Az interneten megjelent információkat aligha lehet már eltávolítani onnan. 

Beleegyezem/beleegyezünk abba, hogy a következő fényképek* 

megjelenjenek az alábbi weboldalon:  

[  ] A település weboldala  [  ] Az egyházközösség weboldala

[  ] Az óvoda weboldala  [  ] Weboldal

Beleegyezem/beleegyezünk továbbá abba, hogy megjelenjenek a következő adatok is: 

[  ] Keresztnév                     [  ] Vezetéknév    [  ] Kor
 
A beleegyezési nyilatkozat bármikor visszavonható (a legcélszerűbb erről írásos formában értesíteni az óvoda vezetőségét vagy az intézményt).

Dátum  |  Aláírások1

1) Az aláírásnál a gyermek felügyeletére jogosult összes személy aláírásának szerepelnie kell, kivéve akkor, ha a gyermek felügyeletére jogosult személyek külön élnek és a gyermek az egyik szülő 
beleegyezése mellett vagy bírósági határozat alapján a másik szülővel él. Ebben az esetben elegendő annak a szülőnek az aláírása, akivel a gyermek él.

* adott esetben meg kell adni a számukat, pontos tartalmukat, illetve mellékelni kell a kinyomtatott példányt 



MiNTA

Beleegyezési nyilatkozat: 

adatgyűjtéS a neVeléS éS fejlődéS dokumentáláSa érdekében

A nevelés és fejlődés dokumentálására azért van szükség, hogy minden gyermek a lehető legjobban figyelemmel kísérhető és támogatható legyen 
fejlődésében. A dokumentálás révén pontosabb képet kapunk pedagógiai munkánkról és visszajelzéssel szolgálunk Önnek arról, hogy miként  
ítéljük meg gyermeke fejlődését. 

A nevelés és fejlődés dokumentálása során a nevelők nemcsak a gyermekek képességeit, érdeklődési körét és fejlődését dokumentálják, hanem 
azokat az észrevételeket is, amelyek alapján egyik vagy másik tekintetben támogatásra van szükség. A nevelés és fejlődés dokumentálásához szülői 
beleegyezésre van szükségünk. A szülő beleegyezése esetén megfelelő fényképek is készülhetnek. A gyermek fejlődésével kapcsolatos megbeszélé-
sek esetében vagy egyéb alkalmakkor fontos szerepe van a nevelés és fejlődés dokumentálásának, hiszen a szülő képet kap gyermeke fejlődéséről, 
amellyel összevetheti saját tapasztalatait. 

Az adatok másoknak történő továbbadására kizárólag az Önnel történt egyeztetés és az Ön írásos jóváhagyása után kerülhet sor. Ez érvényes  
a fényképekre is, ha Ön beleegyezett abba, hogy a nevelés és fejlődés dokumentálásának keretében fényképek is készüljenek (lásd lentebb a 2. 
kérdést). Miután a gyermek elhagyta az intézményt, vagy a fejlődés dokumentálására vonatkozó beleegyezés visszavonása után törölni kell, illetve 
meg kell semmisíteni az addig összegyűlt adatokat. Az adatok törlésére, illetve megsemmisítésére vonatkozó kötelezettség azonban nem érvényes 
azokra a személyes adatokra, amelyek gyűjtésére, feldolgozására és/vagy felhasználására törvényi előírás vagy a szerződés alapján kerül sor. 

A beleegyezés megtagadható. A dokumentummintát nem szükséges (aláírva) visszaadni, ha nem kerül sor beleegyezésre. 

Beleegyezés: 

Beleegyezem/beleegyezünk abba, hogy gyermekem/gyermekünk 

nevelését és fejlődését dokumentálják (portfólió):

[  ] IGEN      [  ] NEM

Beleegyezem/beleegyezünk abba, hogy a nevelés és fejlődés dokumentálásának keretében gyermekünkről fényképek készüljenek:

[  ] IGEN      [  ] NEM

Beleegyezem/beleegyezünk abba, hogy a gyermekemről/gyermekünkről készült fényképeket más gyermek nevelési és fejlődési dokumentációjában 
is felhasználják:

[  ] IGEN      [  ] NEM

Ezek a fényképek akkor sem adhatók át a másik gyermek szüleinek, ha Ön beleegyezett abba, hogy a gyermekéről készült fényképeket más  
gyermek nevelési és fejlődési dokumentációjában is felhasználják. 

A beleegyezési nyilatkozat bármikor visszavonható (a legcélszerűbb erről írásos formában értesíteni az óvoda vezetőségét vagy az intézményt). 

Dátum  |  Aláírások1

1) Az aláírásnál a gyermek felügyeletére jogosult összes személy aláírásának szerepelnie kell, kivéve akkor, ha a gyermek felügyeletére jogosult személyek külön élnek és a gyermek az egyik szülő 
beleegyezése mellett vagy bírósági határozat alapján a másik szülővel él. Ebben az esetben elegendő annak a szülőnek az aláírása, akivel a gyermek él.



MiNTA

Beleegyezési nyilatkozat:
Video- éS HangfelVételek

A nevelés és fejlődés dokumentálásának keretében használt video- és hangfelvételek kizárólag arra szolgálnak, hogy bemutassák Önnek gyermeke 
/ gyermekei érdeklődési körét, képességeit és fejlődését, információt nyújtva ezáltal a gyermek / gyermekek egyéni támogatási igényeiről. Ezek az 
információk kizárólag arra szolgálnak, hogy a nevelők a gyermekek fejlődésével kapcsolatos beszélgetések alkalmával pontos tanácsokat adhassa-
nak a szülőknek.

A video- és hangfelvételeket biztonságos helyen kell őrizni, hogy illetéktelen személyek ne férhessenek hozzájuk. A video- vagy hangfelvételek  
másoknak történő továbbadására kizárólag az Önnel történt egyeztetés és az Ön írásos jóváhagyása után kerülhet sor.

A video- és hangfelvételekből kizárólag azok a részek adhatók át kérésre a szülők részére, amelyeken csak az érintett szülők gyermeke látható, 
illetve hallható.

A video- és hangfelvételeket haladéktalanul törölni kell, ha teljesült a cél, amelynek érdekében a felvételek készültek. Legkésőbb akkor, amikor 
a gyermek elhagyja az óvodát, vagy a video- és hangfelvételekkel kapcsolatos szülői beleegyezés visszavonása után törölni kell az addig készült 
felvételeket, kivéve akkor, ha jogi kötelezettség miatt az adatok további tárolására van szükség.

A beleegyezés megtagadható. A dokumentummintát nem szükséges (aláírva) visszaadni, ha nem kerül sor beleegyezésre.

Beleegyezés: 

Beleegyezem/beleegyezünk abba, hogy gyermekemről/gyermekünkről, illetve gyermekeimről/gyermekeinkről

az alábbi időszakban

a következő céllal

hangfelvételek készüljenek.

[  ] IGEN      [  ] NEM

videofelvételek készüljenek. 

[  ] IGEN      [  ] NEM

A beleegyezési nyilatkozat bármikor visszavonható (a legcélszerűbb erről írásos formában értesíteni az óvoda vezetőségét vagy az intézményt). 

Dátum  |  Aláírások1

1) Az aláírásnál a gyermek felügyeletére jogosult összes személy aláírásának szerepelnie kell, kivéve akkor, ha a gyermek felügyeletére jogosult személyek külön élnek és a gyermek az egyik szülő 
beleegyezése mellett vagy bírósági határozat alapján a másik szülővel él. Ebben az esetben elegendő annak a szülőnek az aláírása, akivel a gyermek él.
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