
Ezen az aláírásgyűjtő íven található személyes adatok adatkezelője: a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus 

Szakszervezete, elérhetősége: bddsz@bddsz.hu, +36-1/311-0645 

A kezelt személyes adatok köre: név, aláírás. 

Az adatkezelés célja petíció benyújtása: Kulturális és Innovációs Minisztérium Családügyekért felelős helyettes 

államtitkár részére, önálló bölcsődei bértábla bevezetése ügyében.  

Az adatkezelés időtartama 2022. 09. 26. - 2022. 11. 06.  

A helyettes államtitkár részére kizárólag a támogató aláírások számát továbbítjuk. Az adatkezelés a BDDSZ 

felelőségi körében marad, további tájékoztatás és hozzájáruló nyilatkozat, a mellékelt külön íven! 
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Petíció az önálló bölcsődei bértábla bevezetéséért –  
Minőségi munkáért, megfelelő és igazságos béreket! 

 
Kulturális és Innovációs Minisztérium 

Családügyekért felelős helyettes államtitkár részére! 
 

Minden bölcsődei dolgozó mindennapi csapatmunkája szükséges ahhoz, hogy jó minőségű 

szolgáltatást biztosítsunk a bölcsődés korú gyerekeknek és szüleiknek. A jó minőségű 

szolgáltatás, megfelelő létszámú és képesítésű személyi-, korosztály specifikus tárgyi 

feltételekkel, jó minőségű ételekkel (beleértve diéták), szakképzett és felkészült 

kisgyermeknevelőkkel, bölcsődei dajkákkal és tiszta, rendezett helyiségekkel, textíliákkal, 

rendezett, karbantartott játszóudvarokkal stb. biztosított a legkisebbek számára. Éppen ezért 

nem tartható tovább az az évek óta fennálló helyzet, hogy egy munkahelyen belül három 

féle bérrendszert kiadó kusza szabályokat kelljen alkalmazni, mely átláthatatlan és 

(bér)feszültséget generál egy intézményen (szakmán) belül.  

Mi, a bölcsődei szakmában dolgozók és támogatóik egységesek vagyunk abban az elvben 

és célban, hogy minden egyes bölcsődei dolgozó egyazon önálló bértábla alá tartozzon és 

évente kiszámítható, igazságos és inflációkövető módon emelkedjen a bérezésünk. 

A gyermekeknek és családjaiknak szükségünk van a jó minőségű bölcsődékre, melyek 

alappillérei a dolgozók!  
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Petíció az önálló bölcsődei bértábla bevezetéséért –  
Minőségi munkáért, megfelelő és igazságos béreket! 

 

A petícióhoz tartozó aláírásgyűjtő íven található személyes adataim kezeléséhez önkéntes, tájékozott és 

határozott hozzájárulásomat adom az alábbiakban részletezettek szerint. 

Az aláírásgyűjtő íven található személyes adatok adatkezelője: Bölcsődei Dolgozók Demokratikus 

Szakszervezete], elérhetősége: bddsz@bddsz.hu, +36-1/311-0645. A kezelt személyes adatok köre: név, aláírás. 

Az adatkezelés célja petíció benyújtása: Kulturális és Innovációs Minisztérium Családügyekért felelős államtitkár 

részére, Önálló bölcsődei bértábla bevezetése ügyében.  

Az adatkezelés időtartama: 2022. 09. 26. - 2022. 11. 06.  

A Kulturális és Innovációs Minisztérium Családügyekért felelős helyettes államtitkár (címzett) részére kizárólag 

a támogató aláírások számát továbbítjuk. Az adatkezelés a BDDSZ felelőségi körében marad! 

Az adatokhoz az adatkezelőn kívül (BDDSZ munkatársai és tisztségviselői) nem férhet más hozzá.  

 

Jelen petíció aláírója, aláírásával egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy az aláírásgyűjtő íven leadott kézjegye 

scannelést követően a kampányt megjelenítő molinón vizuális elemként felhasználásra kerülhet. 
 

Az adatkezelés az érintettek jelen aláírásgyűjtő íven szereplő aláírásával kifejezett önkéntes hozzájárulásán alapul, az adatkezelés jogalapja 

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 rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR) 6. 

cikk (1) bekezdés a) pontja, továbbá az érintettek politikai véleményére vonatkozóan esetlegesen levonható következtetések tekintetében a 

GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja. 
Az alábbi hozzájáruló nyilatkozattal megadott személyes adatok (név, aláírás) vonatkozásában az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Ezen adatkezelés jogalapja tehát a GDPR 6. cikk (1) c) pontja. A GDPR 7. cikk (1) bekezdése szerint 

ugyanis, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes 
adatainak kezeléséhez hozzájárult. 

Az adatkezelő továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint, uniós jogi kötelezettség teljesítése érdekében hasonlíthatja össze az 

aláírásgyűjtő íveken szereplő adatokat más, az az aláírásgyűjtő íveken szereplő adatokkal. Az ilyen összehasonlítás célja, hogy kiszűrje a 
kezdeményezés egyazon támogatójának többszöri feltüntetését az ajánlóíveken, és ezáltal biztosítsa az egyazon adatalanyhoz tartozó személyes 

adatok többszöri, szükségtelen kezelését és továbbítását. Az így teljesített uniós jogi kötelezettség a GDPR. 5. cikk (1) bekezdés c) pontján 

alapszik („adattakarékosság”). 

Az adatkezelő elérhetőségén bármikor kérheti az adatkezelőtől a következőket: 

• az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, 

• azok helyesbítését, 

• törlését, 

• az Ön személyes adatai kezelésének korlátozását. 

Önnek joga van továbbá az adatkezeléshez való hozzájárulását bármely időpontban visszavonni. A visszavonás 

nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

Amennyiben az adatkezelő az ilyen kéréseket nem teljesíti, vagy egyéb, az Ön jelen aláírásgyűjtő íven tárolt 

személyes adataival kapcsolatos jogsérelme esetén jogait bíróságon érvényesítheti, vagy a Nemzeti Adatvédelmi 

és Információszabadság Hatósághoz, mint felügyeleti hatósághoz is nyújthat be panaszt. 

 

A fentieket megértettem, a fenti tájékoztatás tartalmát megismertem, tudomásul vettem, és ismeretében önkéntes, 

tájékozott, kifejezett hozzájárulásomat adom személyes adataimnak a fenti tájékoztatás szerinti kezeléséhez: 
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