
Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelési tájékoztató a Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú
Művészeti Iskola (cím: 4400 Nyíregyháza, Kölcsey utca 8.; OM azonosító: 033431) és a
Nyíregyházi Waldorf Pedagógiai Egyesület (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kölcsey utca 8.;
nyilvántartási szám: 15-02-0001361), mint közös adatkezelők (továbbiakban: Adatkezelők) által
a http://www.nyiregyhaziwaldorf.hu/ internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül
megvalósuló személyesadat-kezelésekre vonatkozó adatkezelési folyamatokat és a vonatkozó hatályos
jogszabályok alkalmazott rendelkezéseit ismerteti.

Rövidített összefoglaló tájékoztatás 

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy honlapunk látogatói, iskolánk jelenlegi és leendő tanulói,
illetve törvényes képviselőik számára mindenre kiterjedő, közérthető, világos és egyértelmű formában
tájékoztatást adjunk a weboldalunkon történő adatkezelések mibenlétéről.
Jelen tájékoztató hatálya a közösségi oldalunk adatkezelésére nem terjed ki.

Az oldalt meglátogató személyek személyes adatait a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak
megfelelően kezeljük.

Ezek a jogszabályok a következők:
- 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 (általános
adatvédelmi rendelet) (Továbbiakban: GDPR)
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról     (Továbbiakban: Infotv.)
Ebben a dokumentumban részletes tájékoztatást nyújtunk az általunk a weboldal használata során
kezelt személyes adatokról, az ezekhez tartozó egyes adatkezeléseink jogalapjáról és az adatkezelési
célokról, valamint az Önt, mint érintettet megillető jogokról. Tájékoztatjuk továbbá az általunk
alkalmazott adatfeldolgozókról, majd végül az Ön által igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekről.

I. Adatkezelők adatai:

Adatkezelő megnevezése: Waldorf Óvoda, Általános Iskola,
Gimnázium és Alapfokú
Művészeti Iskola

Nyíregyházi Waldorf
Pedagógiai Egyesület

Adatkezelő székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kölcsey utca 8. 4400 Nyíregyháza, Kölcsey
utca 8.

Adatkezelő képviselője: Károly Mónika - intézményvezető Nyircsák János – elnök
Adatkezelő elérhetősége: +3642500870

nyiregyhaziwaldorf@gmail.com
+3642500870

adatvédelmi tisztviselő: A&A Data Privacy Consulting Kft.
Adatvédelmi tisztviselő
képviselője:

Dr. Rück Éva Andrea Ügyvezető

Adatvédelmi tisztviselő
elérhetősége:

info@aagdpr.hu

http://www.nyiregyhaziwaldorf.hu/
mailto:nyiregyhaziwaldorf@gmail.com
mailto:info@aagdpr.hu


II. Jelen tájékoztatóban használt főbb fogalmak
- Érintett: azonosított vagy azonosítható természetes személy. Azonosítható az a természetes
személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám,
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai,
szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján
azonosítható;
- személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;
- A GDPR 9. cikk (1) bekezdésében meghatározott különleges adatok kategóriái: a faji vagy
etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy
szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek
egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek
szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok
- adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés,
rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás,
közlés továbbítás, terjesztés
- adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt
meghatározza;
- adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
- címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.
- harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a
személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok
kezelésére felhatalmazást kaptak;
- az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok
kezeléséhez;
- adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

III. Tájékoztatás adatfeldolgozóinkról

Iskolánk tevékenységének ellátásához adatfeldolgozókat vesz igénybe. Adatfeldolgozó az a személy
(akár természetes személy is), aki az adatkezelést (gyűjtés, tárolás, továbbítás stb.) más nevében végzi.

1. Az iskola központi e-mail címét (nyiregyhaziwaldorf@gmail.com) a GOOGLE IRELAND
LIMITED (székhely: GORDON HOUSE, BARROW STREET, D04E5W5 DUBLIN 4, Írország;
cégjegyzékszám: 368047) biztosítja számunkra. A Google, mint adatfeldolgozó az E- Mail fiókban
található adatok tárolását, mint adatkezelési műveletet végzi.
A Google hatályos adatvédelemmel foglalkozó tájékoztatója a
https://policies.google.com/privacy?hl=hu linken érhető el.

http://nyiregyhaziwaldorf@gmail.com
https://policies.google.com/privacy?hl=hu


2. A http://www.nyiregyhaziwaldorf.hu/ weboldallal kapcsolatos tárhely szolgáltatói feladatokat a
Giganet Internet Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál
utca 1. fszt.; cégjegyzékszám: 15-09-067789) biztosítja.
Az adatfeldolgozó mindenkor hatályos adatvédelmi szabályzata a
https://giganet.hu/sites/all/doksik/adatvedelem_20180529.pdf hivatkozásra kattintva, vagy azt a
böngésző címsorába  beírva tölthető le.

I. Tájékoztatás közös adatkezelőinkről

Kik azok a közös adatkezelők? Ha az adatkezelés céljait és eszközeit két vagy több adatkezelő
közösen határozza meg, azok közös adatkezelőknek minősülnek. Ebben az esetben a közös
adatkezelők átlátható módon, a közöttük létrejött megállapodásban kötelesek meghatározni a GDPR
szerinti kötelezettségek teljesítéséért fennálló, különösen az érintett jogainak gyakorlásával és a 13. és
a 14. cikkben említett információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos feladataikkal összefüggő
felelősségük megoszlását, kivéve azt az esetet és annyiban, ha és amennyiben az adatkezelőkre
vonatkozó felelősség megoszlását a rájuk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog határozza meg.
1. A http://www.nyiregyhaziwaldorf.hu/ domain nevű weboldal üzemeltetését Intézményünk a
fenntartó Nyíregyházi Waldorf Pedagógiai Egyesülettel (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kölcsey utca 8.;
nyilvántartási szám: 15-02-0001361) közösen végzi. Az Egyesület által kezelt személyes adatokkal
kapcsolatosan a nyiregyhaziwaldorf@gmail.com e-mail címen kérhető tájékoztatás.
2. Intézményünk a Facebook közösségi oldalon is megtalálható, mely által az Intézmény és a
Facebook Ireland Ltd. (Székhely: 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland;
cégjegyzékszám: 462932) közös adatkezelőnek minősül.

IV. Adatkezelésünk részletes bemutatása

Adatkezelésünket átláthatóvá tesszük azáltal is, hogy pontosan megmondjuk, az egyes személyes
adatok kezelését mely célból és milyen jogalapon végezzük, az egyes kezelt adatokat meddig tároljuk,
hová továbbítjuk és milyen intézkedéseket foganatosítunk azok biztonsága érdekében.

1. Kapcsolatfelvétel a weboldalunkon feltüntetett elérhetőségek valamelyikén keresztül

Önnek lehetősége van arra, hogy a honlapunkon található elérhetőségeken keresztül kéréssel,
kérdéseivel, észrevételeivel, javaslataival stb. közvetlenül hozzánk forduljon.
E körben az Ön nevét, telefonszámát, illetve e-mail címét kezeljük.
Az adatkezelés jogalapja, amely alapján a fenti adatokat kezeljük:  GDPR 6. cikk (1) f) (az adatkezelés
az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges).
Adatkezelő jogos érdeke:  Adatkezelő tevékenységéről történő tájékoztatás, információnyújtás, kérések
teljesítésével kapcsolatos tájékoztatás, kérdések megválaszolása.
Adattovábbítási címzettek kategóriája: ezen adatkezelési cél tekintetében adattovábbítást nem
végzünk.
Törlésre előirányzott határidő: a kapcsolatfelvételt követően haladéktalanul, bonyolultabb,
összetettebb esetekben az adott ügy lezártát követően haladéktalanul.
Személyes adatainak védelme érdekében megfelelő hitelesítéssel ellátott informatikai eszközöket
használunk, így adataihoz kizárólag a megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek férhetnek hozzá.

2. Szülőkkel, munkatársakkal készített cikkek, vélemények megjelenítése a
www.nyiregyhaziwaldorf.hu weboldal használatával

http://www.nyiregyhaziwaldorf.hu/
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A Waldorf pedagógiai módszer bemutatása és népszerűsítése, az iskolai életről történő tájékoztatás
érdekében weboldalunkon munkatársainkkal, szülőkkel (érintett(ek)) készített cikkeket, illetve
esetlegesen ezekhez kapcsolódó fénykép felvételeket teszünk közzé.
- E körben az adott érintett által önkéntesen megadott adatokat pl. név, fénykép felvétel
kezeljük.
- Az adatkezelés jogalapját ezen esetben – munkavállalóink vonatkozásában a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pontja (az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges), egyéb
érintettek tekintetében pedig a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (az érintett hozzájárulása)
képezi.
Egyéb érintett vonatkozásában amennyiben az adott érintett az adatok kezeléséhez nem járul hozzá, az
elkészült cikket a weboldalra nem helyezzük ki, fényképfelvétel készítéséhez történő hozzájárulás
hiányában pedig az írást fotó nélkül hozzuk nyilvánosságra.
- Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy ezen adatkezelési cél kapcsán jogukban áll
hozzájárulásukat bármikor visszavonni, a hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását a
nyiregyhaziwaldorf@gmail.com e-mail címre küldött elektronikus levélben, vagy az Iskola
Intézményvezetőjének átadott papír alapú, az érintett által aláírt dokumentumban lehet jelezni.
- Munkavállalóink vonatkozásában az ezen adatkezelési cél megvalósítása során történő
adatkezelés során az Adatkezelő, azaz Iskolánk jogos érdeke az általa alkalmazott pedagógiai módszer
bemutatása, az Iskoláról történő hiteles tájékoztatás nyújtása.
- Ezen adatkezelési cél tekintetében adattovábbítást nem végzünk.
- Az ezen célból kezelt adatokat, illetve a weboldalon megjelenő cikket is a cikk megjelenését
követő tanév végén töröljük, illetve megsemmisítjük.
- a megadott adatok védelme érdekében megfelelő hitelesítéssel ellátott informatikai és
infokommunikációs eszközöket használunk, így adataihoz kizárólag a megfelelő jogosultsággal
rendelkező személyek férhetnek hozzá.

3. Adatkezelő által szervezett programokról, rendezvényekről, táborokról készített fotó-, illetve
videofelvételek nyilvánosságra hozatala

Az általunk szervezett programok, rendezvények, illetve táborok kapcsán fénykép, illetve videó
felvételek készülnek, melyről az eseményt megelőzően tájékoztatjuk az azokon résztvevő személyeket.
Ezek a felvételek az Iskola weboldalán http://www.nyiregyhaziwaldorf.u is megjelennek, mely során
- a programokon, rendezvényeken, táborokon részt vevő személyek (érintettek) képmását,
illetve esetlegesen hangját hozzuk nyilvánosságra.
- Az adatkezelés (nyilvánosságra hozatal) jogalapja ezen esetben a GDPR 6. cikk (1) bekezdés
f) pontja (az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges),
- Adatkezelő jogos érdekét pedig a nyilvánosság minél szélesebb körének tájékoztatása, az
Iskola által szervezett programokon, rendezvényeken, táborokban történtek bemutatása és ez által a
Waldorf pedagógiai módszer, illetve az Intézmény népszerűsítése képezi.
- Ezeket az adatokat harmadik személyek számára nem továbbítjuk és
- mindent megteszünk a felvételeken szereplő személyek – különösen a kiskorúak -
személyiségi jogainak és emberi méltóságának védelme érdekében.
- A nyilvánosságra hozott felvételeket a rendezvény, esemény, tábor megvalósítását követő
tanév végén a weboldalról maradéktalanul eltávolítjuk.
- Az adatokat megfelelő biztonsági megoldásokkal ellátott informatikai és infokommunikációs
eszközökön kezeljük, melyekhez kizárólag az arra jogosult munkatársaink férhetnek hozzá.

4. Programokra, rendezvényekre stb. történő elektronikus jelentkezés

mailto:nyiregyhaziwaldorf@gmail.com
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Tekintettel az Intézmény befogadó képességének korlátaira, az általunk szervezett egyes programok,
rendezvények stb. regisztrációhoz kötöttek.
A regisztrációs felületet a http://www.nyireghaziwaldorf.hu weboldalon közzétett hivatkozásra
kattintva érhetik el az érdeklődők, mely egy Google űrlapra mutat.
- Ezen űrlap alkalmazásával az eseményre jelentkezni szándékozó személyek (érintettek)
adhatják meg nevüket telefonszámukat és E- Mail címüket,
- melyeket Intézményünk a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (az érintett hozzájárulása)
jogalappal kezel.
- Felhívjuk a Tisztelt érintettek figyelmét, hogy a sikeres jelentkezés előfeltétele az adatkezelési
tájékoztató elfogadása és az érvényes hozzájárulás megadása, melyek elvégzéséhez 1-1 jelölő négyzet
áll rendelkezésükre.
- Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy ezen adatkezelési cél kapcsán jogukban áll
hozzájárulásukat bármikor visszavonni, a hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását a
nyiregyhaziwaldorf@gmail.com E- mail címre küldött elektronikus levélben, vagy az Iskola
Intézményvezetőjének átadott papír alapú, az érintett által aláírt dokumentumban lehet jelezni.
- Intézményünk ezen adatkezelési cél tekintetében adattovábbítást nem végez,
- a megadott személyes adatokat pedig az adott program, rendezvény stb. megvalósítását
követően haladéktalanul, a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonása esetén pedig a
visszavonás tudomásunkra jutását követően haladéktalanul töröljük.
- Az adatokat megfelelő biztonsági megoldásokkal ellátott informatikai és infokommunikációs
eszközökön kezeljük, melyekhez kizárólag az arra jogosult munkatársaink férhetnek hozzá.

5. Programokkal, rendezvényekkel, stb. kapcsolatos elektronikus értesítő levélre történő regisztráció

Az Intézmény által szervezett programokra, rendezvényekre stb. történő regisztrációval egyidejűleg a
regisztrációt végző személynek lehetőséget biztosítunk arra, hogy egy-egy jelölőnégyzet bepipálásával
elektronikus értesítő levelet kérjen egyrészt az adott programmal, rendezvénnyel stb. kapcsolatos
valamennyi eseményről (pl. változás), másrészt az Intézmény által későbbiekben szervezett
eseményekről.
- Ezen körben az értesítő levelet igénylő személy E- Mail címét kezeljük, mely kapcsán
- az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, azaz az érintett hozzájárulása.
- Felhívjuk a Tisztelt érintettek figyelmét, hogy az értesítő levelek küldéséhez szükséges sikeres
jelentkezés előfeltétele az adatkezelési tájékoztató elfogadása és az érvényes hozzájárulás megadása,
melyek elvégzéséhez 1-1 jelölő négyzet áll rendelkezésükre.
- Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy ezen adatkezelési cél kapcsán jogukban áll
hozzájárulásukat bármikor visszavonni, a hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását a
nyiregyhaziwaldorf@gmail.com E- mail címre küldött elektronikus levélben, vagy az Iskola
Intézményvezetőjének átadott papír alapú, az érintett által aláírt dokumentumban lehet jelezni.
- Intézményünk ezen adatkezelési cél tekintetében adattovábbítást nem végez.
- a megadott személyes adatokat a hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul, egyéb
esetben öt év elteltével töröljük.
- Az adatokat megfelelő biztonsági megoldásokkal ellátott informatikai és infokommunikációs
eszközökön kezeljük, melyekhez kizárólag az arra jogosult munkatársaink férhetnek hozzá.

V. Tájékoztatás sütik („Cookies”) használatáról

A cookie egy fájlokból álló információcsomag, amit honlapok a látogatók (felhasználók)
számítógépére mentenek el azzal a céllal, hogy megkönnyítsék az adott honlap használatát. A cookie
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megkönnyíti a meglátogatott honlapon alkalmazott beállítások és egyéb információk tárolását. A
cookiekkal elmenthetők a felhasználók által az adott honlapokon alkalmazott beállítások, és bizonyos
cookie-k alkalmazásával nyomon követhető, hogy az adott látogató milyen útvonalon került a
honlapra, de akár az is, hogy ott milyen műveleteket hajtott végre.
A cookie-k használatáról részletes tájékoztatást a “Cookie-szabályzatban nyújtunk.

VI. Tájékoztatás az Ön, mint érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól

1.Tájékoztatáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy Intézményünktől – az adatkezelést megelőzően, vagy legkésőbb az első
adatkezelési művelet megkezdését követően haladéktalanul – tömören, átláthatóan és közérthetően
tájékoztatást kapjon az adatkezelés lényeges kérdéseiről, az Ön által gyakorolható jogokról, valamint a
jogorvoslati lehetőségekről.
A jelen adatkezelési tájékoztató ezen jog gyakorlására tekintettel került kialakításra és közzétételre.
Felhívjuk figyelmét, hogy a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos további jogokkal,
jogorvoslati lehetőségekkel személyazonosságának igazolását követően élhet.

2. Az adatok megismeréséhez való jog („hozzáférési jog)
Ön jogosult Intézményünktől tájékoztatást kérni az általa kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokról,
az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és
címzettjeiről.

3. Helyesbítéshez (módosításhoz), törléshez, korlátozáshoz (zároláshoz) való jogok
Önnek joga van az Intézményünk által kezelt személyes adatait nem csak megismerni, de kérheti
pontosításra szoruló adatainak helyesbítését, a nem kötelezően nyilvántartott adatok esetében pedig
kérheti azok törlését, az adatkezelés korlátozását.

4. Tiltakozáshoz való jog
E jog alapján - tiltakozása esetén - Intézményünk az Ön személyes adatait kizárólag a rá vonatkozó
jogszabályokban megállapított kötelező adatkezeléshez szükséges mértékben kezelheti tovább. A nem
kötelezően kezelt adatai tekintetében Intézményünk a kezelést korlátozza, és kivizsgálja a tiltakozást.
Fontos, hogy az Ön kötelező adatkezeléssel nem érintett adatait csak akkor kezelhetjük tovább, ha
bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget
élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a tiltakozás megalapozottsága megállapításra kerül, a kötelező adatkezeléssel nem érintett adatai
tekintetében az adatkezelést megszüntetjük, és az adatokat töröljük.

VII. Tájékoztató jogorvoslat lehetőségéről
Amennyiben megítélése szerint Intézményünk az általa végzett adatkezelés során nem a hatályos
jogszabályokban foglaltaknak megfelelően járt el, Ön, mint érintett polgári peres eljárás útján
keresettel élhet a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt. A per elbírálása a törvényszék
hatáskörébe tartozik. A per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék
előtt is megindítható.
Amennyiben megítélése szerint a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban Intézményünk
részéről Önt jogsérelem érte, bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál.

Felügyeleti hatóság elérhetőségei:



Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055  Budapest, Falk Miksa utca 9-11,
postacím: 1363  Budapest, Pf.: 9.)

VIII. Kapcsolatfelvétel, további kérdések

Amennyiben az Intézményünk által történő adatkezeléssel kapcsolatosan további kérdése merül fel,
kérjük forduljon hozzánk bizalommal a nyiregyhaziwaldorf@gmail.com e-mail címen vagy egyéb
elérhetőségeinken, illetve keresse meg adatvédelmi tisztviselőnket a fentebb megadott elérési
lehetőségek használatával!
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