VI. (Gyermek)étkeztetés befizetése, számlái
Az intézményi gyermekétkeztetés kötelező önkormányzati feladat, melyet az Intézményén keresztül
lát el (az iskola esetében is). Az érintettek az Önkormányzati intézmény konyhájában veszik a
szolgáltatást igénybe (Szentlőrinci Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha / illetve a helyi konyhák,
Hetvehelyen a Szociális Szolgáltató Központ és Konyha), azonban a kérelmek-befizetések ügyét a
Hivatal, mint közös adatkezelő végzi.
Adatkezelők:
• Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal
• feladat elvégzésében illetékes egyes települések önkormányzatai (úgyis mint az étkezésben
részesített gyermekek intézményének fenntartója vagy a fenntartó társulását képviselő)
1/VI. Adatkezelés
o Érintettek kategóriái
o

Személyes adatok
kategóriái

o

Adatkezelés célja

o

Adatkezelés jogalapja

o
o

Adatok forrása
Érintettől származó
adat: kötelező-e
megadni
Adattovábbítás,
címzettek kategóriái

o

Gyermekétkeztetés befizetése adatkezelése
Étkezést igénybe vevő gyermekek
Törvényes képviselőjük / szülőjük
Étkezést igénybe vevő gyermek:
• természetes személyazonosító adatai
• lakcíme
• osztálya / csoportja
Szülő / törvényes képviselő:
• természetes személyazonosító adataik
• lakcíme
• elérhetőségi adatai (telefonszám, e-mail cím) – nem
kötelező
• aláírás
Az étkezéshez kapcsolódó speciális adatok: pld. diéta kérése
A kedvezményre jogosító körülmény, annak részletei és
bizonyító dokumentumai:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultság
• tartós betegség
• 3 vagy több gyermek a családban
• az egy főre jutó havi jövedelem
• nevelésbe vett gyermek
Gyermekétkeztetés biztosítása, a kedvezményre való
jogosultságok megállapítása és nyújtása
Jogszabály - 6. cikk (1) c (elsősorban adójogszabályok,
számviteli tv)
Érintett hozzájárulása – 6. cikk (1)a (nem kötelező adatok,
kedvezményre jogosító adatok)
Az érintettek
Az adatok megadása nélkül a szolgáltatás nem biztosítható
(kivéve opcionális adatokat). A kedvezményre jogosító adat
megadása nélkül a kedvezmény nem nyújtható.
A fenntartó és felügyeletet ellátó szervek az adatokat
megismerhetik (pld. Szentlőrinc Város Önkormányzata,
Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője).
Az adatkezelők a személyes adatokat egymás közt
megoszthatják a célhoz kötöttség elvének betartásával.
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o

Adatkezelés
időtartama, törlésre
előirányzott határidő

Továbbá minden további jogszabály megszabta esetekben,
hatósági vagy tulajdonosi szerv általi ellenőrzéskor, valamint
korlátozottan külső adatkezelő felé olyan szolgáltatás
igénybevétele során, mely szükségessé teszi egyes személyes
adatok megosztását (pld. internet / telekommunikációs
szolgáltatói, posta, pénzintézet), vagy jogos érdekünk
érvényesítése érdekében (pld. jogásznak, ügyvédnek)
személyes adatait továbbíthatjuk.
Iratkezelési szabályzattal és jogszabályokkal összhangban:
A számviteli bizonylatok (ilyenek a szerződések, számlák,
befizetési bizonylatok és minden, az elszámolást alátámasztó
dokumentum) a hatályos jogszabályi háttér előírásainak
megfelelően (számviteli törvény 169. §) a szerződés / számla
teljesítését lezáró üzleti évet tartalmazó beszámoló benyújtási
időpontja + 8 év időtartamig nem törölhetők.
Önkéntes hozzájárulás alapján kezelt adatok esetében a
hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a cél eléréséig
kezeljük a személyes adatokat.
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