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Az adott személyes adat vagy információ rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy Adatkezelési tájékoztatónak az
adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten
elfogadja, hozzájárul, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezelje.
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa. Erre
tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni weboldalát abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változásokat.
Kérésére a módosításokról értesítést küldünk, vagy megküldjük a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát.

A kezelt adatok köre és adatkezelési célok
Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(Infotv.), és az Európa Parlament és Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) rendelkezéseinek
megfelelően történik.
Tájékoztatjuk, hogy jogszabály felhatalmazása alapján más szervek (pl.: bíróság, ügyész, nyomozó hatóság,
szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás
adása, adatok közlése, átadása, iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. Ha a hatóság a
pontos célt és az adatok körét megjelölte, személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adunk ki, amely a
megkeresés céljának megvalósításához elégséges és amire a jogszabályi felhatalmazás alapot ad.
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Az adatkezelés célja: Környezettanulmány lefolytatása, felvétele
Adatkezelés leírása: Környezettanulmány felvételére akkor kerül sor, ha a döntés elŋkészítése során az eljáró szerv
számára rendelkezésre álló iratok kiegészítésre szorulnak és a kérelmező, szolgáltatást igénybe vevő a szociális
helyzete, életkörülményei, a tényállások, helyszíni bejárással tisztázhatóak, továbbá az egyes szociális ellátási formák
odaítélésékor az érdemi döntéshozatalhoz az elengedhetetlenül szükséges. A lefolytatáshoz a kérelmező, szolgáltatást
igénybe vevő személyes illetve különleges adatait az adatkezelő az ellátás megállapítása céljából kezeli. Adatkezelő az
adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi
követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba
adásáig kezeli.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, Az egészségügyi
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény, Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről
és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény, Helyi rendelet alapján
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz eleget.
Érintettek: Szolgáltatást igénylő személy
Adatok forrása: Szolgáltatást igénylő személy
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete
A kezelt adatok köre, időtartama: Szolgáltatást igénylő neve: 30 év; Szolgáltatást igénylő anyja neve: 30 év;
Szolgáltatást igénylő születési helye, ideje: 30 év; Szolgáltatást igénylő állandó lakcíme: 30 év; Legközelebbi
hozzátartozó adatai: 30 év; Természetes személy azonosító adatai: 30 év
Különleges személyes adatok: Egészségügyi dokumentumok másolata: 30 év (9. cikk (2) h pont )
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozók:
Szociális Nyilvántartó rendszer üzemeltetője ()
Az adatkezelés célja: Család- és gyermekjóléti szolgáltatás
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Adatkezelés leírása: Az ellátottak érdekeit védő olyan speciális szolgáltatás, amely a gyermekek testi, lelki egészségét,
családban való nevelését veszélyeztetettségének megelőzését vagy annak megszüntetését, a családból kiemelt
gyermek visszahelyezését szolgálja. A szolgáltatás során az adatkezelő személyes, illetve különleges adatokat kezel.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): 1997. évi XXXI. törvény 39, 39/A, 40, 40/A §, a 139 § (3b) alapján a (2) aa) gyermekek
védelméről és ac), 139 § (4) a gyámügyi igazgatásról, 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz eleget.
Érintettek: Igénybe vevő, szülő, gondviselő, más törvényes képviselő
Adatok forrása: Igénybe vevő
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Megszűnés dátuma
A kezelt adatok köre, időtartama: Igénybe vevő neve: 5 év; Igénybe vevő lakóhelye: 5 év; Igénybe vevő tartózkodási
helye: 5 év; Igénybe vevő születési helye, ideje: 5 év; Igénybe vevő anyja neve: 5 év; Igénybe vevő egyéb adatai: 5 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozók:
Szociális Nyilvántartó rendszer üzemeltetője ()
Címzettek: Jelzőrendszeri tagok
Az adatkezelés célja: Személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekvédelmi ellátások
Adatkezelés leírása: A gyermekvédelmi ellátásban a gyermekek jogainak érvényesülése érdekében a védelem
biztosítása során kezelt személyes adatok. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot
ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat
selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, 1997. évi XXXI. törvény
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról valamint helyi rendelet,valamint az 1995. évi LXVI. törvény a
köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a
közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási
rendtartásról, a 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM
rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatkezelő jögi kötelezettségének nem tesz eleget.
Érintettek: Igénybe vevő, szülő, más törvényes képviselő, gondviselő
Adatok forrása: Igénybe vevő, szülő, más törvényes képviselő, gondviselő
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Megszűnés dátuma
A kezelt adatok köre, időtartama: Gyermek családi és utóneve, születési neve: 15 év; Gyermek születési helye, ideje:
15 év; Gyermek anyja születési neve: 15 év; Gyermek TAJ száma: 15 év; Gyermek lakóhelye, trtózkodási helye: 15 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Címzettek: Szakorvos, háziorvos
Az adatkezelés célja: Együttműködési megállapodás család- és gyermekjóléti szolgáltatás
Adatkezelés leírása: Együttműködési megállapodás megkötése család- és gyermekjóléti szolgálatatás igénybevételéről,
melyben az igénybe vevő vagy törvényes képviselője nyilatkozatot tesz az együttműködés vállalásáról. Az adatok
megőrzésének ideje az ellátás igénybevételének megszűnésétől számított 5 év.
Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítéséhez vagy megkötését megelőzően érintett kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, 1997. évi XXXI. törvény
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 8. § (1)-(4) a család és
gyermekjóléti szolgálat ellátásainak és szolgáltatásainak igénybevételéről.
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz eleget.
Érintettek: Igénybe vevő, hozzátartozó, törvényes képviselő
Adatok forrása: Igénybe vevő
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Megszűnés dátuma
A kezelt adatok köre, időtartama: Igénybe vevő neve, születési neve: 5 év; Igénybe vevő születési helye, ideje: 5 év;
Igénybe vevő lakóhelye, tartózkodási helye: 5 év; Igénybe vevő anyja neve: 5 év; Az igénybe vevő törvényes
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képviselőjének neve: 5 év; Az igénybe vevő törvényes képviselőjének elérhetősége: 5 év; Az esetkezelő családsegítő
neve, elérhetősége: 5 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozók:
Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)
Az adatkezelés célja: Jelzőlap család- és gyermekjóléti szolgálat
Adatkezelés leírása: Gyermek veszélyeztetésének észlelése és jelzése, gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó
feladat ellátásánál a családban történő nevelkedésének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése és
megszüntetése a törvényben meghatározott alaptevékenység keretében. Az adatok megőrzésének ideje a jogosultság
megszűnésétől, illetve a gyermek nagykorúságától számított 25 év elteltével – törölni kell az adott személyre
vonatkozó adatokat.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 17.§., 142.§.
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz eleget.
Érintettek: A jelzést tevő személy, érintett gyermek, érintett szülő vagy törvényes jogi képviselője.
Adatok forrása: Érintett személy
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Megszűnés dátuma
A kezelt adatok köre, időtartama: Érintett neve: 25 év; Születési helye, ideje: 25 év; Anyja neve: 25 év; Anyja
lakóhelye, tartózkodási helye: 25 év; Érintett TAJ száma: 25 év; Szülő, más törvényes képviselő, gondviselő személyes
adatai: 25 év; Szülő, más törvényes képviselő, gondviselő elérhetősége: 25 év
Különleges személyes adatok: Egészségügyi állapotra vonatkozó adatok: 25 év (9. cikk (2) h pont ); Bűnügyi adat: 25 év
(9. cikk (2) g pont )
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozók:
Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)
Az adatkezelés célja: Esetnapló család- és gyermekjóléti szolgálat
Adatkezelés leírása: Esetnaplóban rögzített adatok és változásuk nyomon követése az együttműködési
megállapodásban szereplő személyre illetve személyekre vonatkozóan. Az adatok megőrzésének ideje az ellátás
igénybevételének megszűnésétől számított 5 év 1997. évi XXXI. törvény (4) bek.
Az adatkezelés jogalapja: Közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához
Vonatkozó jogszabály(ok): 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, 1997. évi XXXI. törvény
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 8. § (1)-(4) a család és
gyermekjóléti szolgálat ellátásainak és szolgáltatásainak igénybevételéről.
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz eleget.
Érintettek: Igénybe vevő, Szülő hozzátartozó, Az igénybe vevő törvényes képviselője
Adatok forrása: Igénybe vevő
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Megszűnés dátuma
A kezelt adatok köre, időtartama: Igénybe vevő neve, születési neve: 5 év; Igénybe vevő TAJ száma: 5 év; Igénybe vevő
születési helye, ideje: 5 év; Igénybe vevő családi állapota: 5 év; Igénybe vevő lakóhelye, tarózkodási helye: 5 év;
Legmagasabb iskolai végzettség: 5 év; Igénybe vevő elérhetősége: 5 év; Igénybe vevő állampolgársága: 5 év;
Magyarországon való tartózkodásának jogcíme: 5 év; Gyermekeinek neve, születési helye, ideje: 5 év; A megállapodás
megszűnésének időpontja: 5 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozók:
Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)
Az adatkezelés célja: Iratbetekintés és másolat készítése iránti kérelem
Adatkezelés leírása: Család- és gyermekjóléti szolgálatnál, a szolgáltatást igénybe vevő szülője, vagy más törvényes
képviselője, jogszabály alapján az ellátottal kapcsolatos iratbetekintést vagy iratmásolat engedélyezését kérheti. Az
adatok megőrzésének ideje az ellátás igénybevételének megszűnésétől számított 5 év 1997. évi XXXI. törvény (4) bek.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
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Vonatkozó jogszabály(ok): 1993. évi III. törvény 136.§. (5) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, 1997. évi
XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 8. §, a család- és
gyermekjóléti szolgálat ellátásainak és szolgáltatásainak igénybevételéről. 335/2005 korm. rendelet, 15/1998 2 §(3) b.
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz eleget.
Érintettek: Igénybe vevő, hozzátartozó, az igénybe vevő törvényes képviselője
Adatok forrása: Érintett ügyfél
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Megszűnés dátuma
A kezelt adatok köre, időtartama: Az iratbetekintést vay másolatot igénylő neve: 5 év; Születési helye, ideje: 5 év;
Anyja neve: 5 év; Lakóhelye: 5 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Az adatkezelés célja: Gyermekeink védelmében adatlaprendszer
Adatkezelés leírása: Az adatlap rendszerben regisztrált gyermekkel kapcsolatos környezettanulmány, szolgáltatás
nyújtása, társszervek tájékoztatása, sürgős tudnivalók rögzítése és továbbítása ha gyermekjóléti szolgáltatási előzmény
nélkül helyettes szülőhöz kerül vagy átmeneti otthonba illetve ideiglenes hatályú elhelyezésre kerül.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): 1997. évi XXXI. törvény 135 § (1)-(2) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, a
235/1997. (XII. 17.) Korm. Rendelet 2. sz. melléklet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a
gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Hiányos személyes vagy különleges adat esetén a
szolgáltatás nem valósulhat meg.
Érintettek: Gyermek, szülő vagy más törvényes képviselő, nevelőszülő
Adatok forrása: Érintett ügyfél
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete
A kezelt adatok köre, időtartama: Gyermek neve: 25 év; Gyermek születési helye, ideje: 25 év; Gyermek
állampolgársága: 25 év; Gyermek neme: 25 év; Gyermek lakóhelye és tartózkodási helye: 25 év; Szülő vagy más
törvényes képviselő neve: 25 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozók:
Szociális Nyilvántartó rendszer üzemeltetője ()
Az adatkezelés célja: Szociális étkeztetés biztosítása
Adatkezelés leírása: Az intézményen belül, helyben étkezés és intézményen kívüli ebéd szállítás, vagy elvitele során
személyes adatok kezelése. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek
iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig,
illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.
Az adatkezelés jogalapja: Közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához
Vonatkozó jogszabály(ok): 1/2000. (I. 7.) SzCsM 20. §-24. §rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról 62.§, 114-119/B.§, 9/1999.(XI.24.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételéről, 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről,
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi
CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes
irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv, Szociális igazgatás)
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz eleget.
Érintettek: Ellátott személy
Adatok forrása: Ellátott személy
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Megszűnés dátuma
A kezelt adatok köre, időtartama: Név, születési név: 8 év; Anyja születési neve: 8 év; Személyi igazolvány száma: 8 év;
Születési helye, ideje: 8 év; Állampolgársága: 8 év; Lakóhelye, tartózkodási helye: 8 év; Törvényes képviseló neve,
elérhetősége: 8 év
Különleges személyes adatok: Egészségügyi állapotra vonatkozó adatok: 8 év (9. cikk (2) h pont )
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Címzettek: Intézményi háziorvos
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Az adatkezelés célja: Idősek nappali ellátása
Adatkezelés leírása: A nappali ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője
kérelmére indítványára történik. A 9/1999. (XI.24.) SzCsM. rendelet 1. sz. melléklet/ A nappali ellátás alapja a
megállapodás, mely tartalmazza a személyes adatokon túl az ellátás időtartamát. Kérelem, igény elbírálását követően
a jogalap megváltozik, az adatkezelés adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése érdekében szükséges a
meghatározott ideig. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek
iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig,
illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.
Az adatkezelés jogalapja: Közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához
Vonatkozó jogszabály(ok): A 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételéről, A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM
rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, az
1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, a 335/2005. (XII. 29.)
Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, a 2016. évi CL. törvény az
általános közigazgatási rendtartásról, a 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének
kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Hiányzó személyes adat esetén az ellátás nem vehető
igénybe.
Érintettek: Szolgáltatást igénylő személy
Adatok forrása: Intézményvezető
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Megszűnés dátuma
A kezelt adatok köre, időtartama: Aláírás: 2 év; Az ellátást kérelmező neve, születési neve: 2 év; Anyja neve: 2 év;
Születési helye, ideje: 2 év; Lakóhelye, tartózkodási helye: 2 év; Jövedelmére vonatkozó adatok: 2 év
Különleges személyes adatok: Egészségügyi adatok: 2 év (9. cikk (2) h pont ); Egészségügyi állapotára vonatkozó
adatok a rendeletben meghatározott melléklet szerint: 2 év (9. cikk (2) h pont )
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Az adatkezelés célja: Hátrányos helyzetű gyermekek részére gyermekétkeztetés biztosítása
Adatkezelés leírása: Hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére napi háromszori étkeztetés
biztosítása során személyes adatok kezelése. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot
ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat
selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a 149/1997.
(IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról, az 1997. évi XXXI.
törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz
felhasználható bizonyítékokról alapján, valamint az 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a
magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének
általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, a 78/2012. (XII. 28.) számú
az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári
terv)
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A szolgáltatás nem vehető igénybe
Érintettek: Gyermek, szülő, gondviselő, nevelőszölő, gyám
Adatok forrása: Szülő, gondviselő, nevelőszölő, gyám
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete
A kezelt adatok köre, időtartama: Név: 1 év; Születési dátum: 1 év; Születési hely: 1 év; Anyja neve: 1 év; Aláírás: 1 év;
Egyéb személyesadat az ide vonatkozó rendletben meghatározva: 1 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Címzettek: Önkormányzati konyha
Az adatkezelés célja: Házi segítségnyújtás
Adatkezelés leírása: Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy kérelmére indítványára
önkéntesen történik. A szolgáltatást az igénybe vevő saját lakókörnyezetében kell biztosítani, személyi gondozást kell
nyújtani számára. Az ellátási forma megállapodással jön létre, mely tartalmazza a személyes adatokon túl az ellátás
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időtartamát. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére
vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek
hiányában – levéltárba adásáig kezeli.
Az adatkezelés jogalapja: Közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához
Vonatkozó jogszabály(ok): 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, 9/1999. (XI.24.) SzCsM.
rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről, a 36/2007. (XII.22.) SzMM rendelet a
gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának
részletes szabályairól, az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, valamint az 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról
és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek
iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, a 78/2012.
(XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az
egységes irattári terv)
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Hiányzó személyes adat esetén a közfeladat nem
végezhető el.
Érintettek: Gondozott ellátást igénylő
Adatok forrása: Gondozott
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete
A kezelt adatok köre, időtartama: Gondozást igénylő neve: 15 év; Gondozást igénylő TAJ száma: 15 év; Gondozást
igénylő lakóhelye, tartózkodási helye: 15 év; Gondozást igénylő születési anyakönyvi kivonat másolata: 15 év;
Gonozást igénylő utolsó havi nyugdíjszelvény másolata: 15 év; Legközelebbi hozzátartozó neve: 15 év; Legközelebbi
hozzátartozó lakcíme: 15 év; Legközelebbi hozzátartozó telefonszáma: 15 év; Legközelebbi hozzátartozó aláírása: 15
év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Az adatkezelés célja: Demensek nappali ellátása
Adatkezelés leírása: Enyhe demenciával küzdők részére nappali ellátás biztosítása. Az igénybevétele önkéntes, az
ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. A nappali ellátás alapja a megállapodás,
mely tartalmazza a személyes adatokon túl az ellátás időtartamát. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett
ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az
iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.
Az adatkezelés jogalapja: Közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához
Vonatkozó jogszabály(ok): 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételéről, 1993. évi III. törvény - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, 1/2000 SZCSM rendelet - a
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, 1995. évi LXVI.
törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a
közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, a 2016. évi CL. törvény az általános
közigazgatási rendtartásról, a 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének
kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Hiányzó személyes adat esetén az ellátás nem vehető
igénybe.
Érintettek: Szolgáltatást igénylő személy, törvényes képviselő
Adatok forrása: Szolgáltatást igénylő személy
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Megszűnés dátuma
A kezelt adatok köre, időtartama: Igénybe vevő neve: 5 év; Igénybe vevő születési helye, ideje: 5 év; Igénybe vevő
lakóhelye: 5 év; Igénybe vevő TAJ száma: 5 év; Igénybe vevő anyja neve: 5 év; Közeli hozzátartozó, törvényes képviselő
neve, elérhetősége: 5 év
Különleges személyes adatok: Egészségi állapotra vonatkozó szakvélemény: 5 év (9. cikk (2) h pont )
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozók:
Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)
Az adatkezelés célja: Fogyatékos személyek nappali ellátása
Adatkezelés leírása: Akik önellátásra részben képesek és önmagukra, illetve a közösségre nézve veszélyeztető, illetve
zavaró magatartást nem tanúsító fogyatékos személyek részére, nappali ellátás biztosítása. Az igénybevétele
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önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. A nappali ellátás alapja a
megállapodás, mely tartalmazza a személyes adatokon túl az ellátás időtartamát. Adatkezelő az adatkezelés során
keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint
iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.
Az adatkezelés jogalapja: Közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához
Vonatkozó jogszabály(ok): 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételéről, 1993. évi III. törvény - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról,1/2000 SZCSM rendelet - a
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, 2003. évi CXXV.
törvény - az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról, 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a
közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, a 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó
szervek iratkezelésének általános követelményeiről, a 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, a
78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet
melléklete (Az egységes irattári terv)
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Hiányzó személyes adat esetén az ellátás nem vehető
igénybe.
Érintettek: Szolgáltatást igénylő személy, törvényes képviselő
Adatok forrása: Szolgáltatást igénylő személy
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Megszűnés dátuma
A kezelt adatok köre, időtartama: Igénybe vevő neve: 5 év; Igénybe vevő születési helye, ideje: 5 év; Igénybe vevő TAJ
száma: 5 év; Igénybe vevő anyja neve: 5 év; Közeli hozzátartozó, törvényes képviselő neve, elérhetősége: 5 év
Különleges személyes adatok: Egészségi állapotra vonatkozó szakvélemény: 5 év (9. cikk (2) h pont )
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozók:
Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)
Az adatkezelés célja: Intézményben ellátottak részére térítési díj megállapítása
Adatkezelés leírása: Szociális intézményi ellátottak (nappali, átmeneti, tartós) térítési díj megállapításával kapcsolatos
személyi adatkezelés. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek
iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig,
illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.
Az adatkezelés jogalapja: Közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához
Vonatkozó jogszabály(ok): A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló
1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet, valamint helyi rendelet alapján, valamint az 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a
közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó
szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, a
78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet
melléklete (Az egységes irattári terv) 29/1993. 3 § , 16 -21 §
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Személyes adat vagy adatok hiánya esetén, az ellátott
részére nem állapítható meg szociális kedvezmény.
Érintettek: Gondozott ellátott
Adatok forrása: Gondozott ellátott
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete
A kezelt adatok köre, időtartama: Legközelebbi hozzátartozó neve: 1 év; Legközelebbi hozzátartozó lakcíme: 1 év;
Legközelebbi hozzátartozó aláírása: 1 év; Nyugdíj jövedelem igazolás: 1 év; Nyugdíj törzsszám: 1 év; Gondozott,
ellátott neve: 1 év; Gondozott ellátott lakcíme: 1 év; Gondozott ellátott nyugdíjjövedelem igazolás (aktuális év): 1 év;
Gondozott ellátott nyugdíjas törzsszám: 1 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Az adatkezelés célja: Időskorúak tartós bentlakásos ellátására jelentkezés, várólista
Adatkezelés leírása: Időskorúak tartós bentlakásos intézményben történő elhelyezés előtt, kérelem alapján történő
jelentkezés, várólistára kerülés céljából a személyes illetve különleges adatok kezelése, nyilvántartása. Adatkezelő az
adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi
követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba
adásáig kezeli.
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Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítéséhez vagy megkötését megelőzően érintett kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a 9/1999. (XI.24.)
SzCsM. rendelet, az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről, valamint az 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a
magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének
általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, a 78/2012. (XII. 28.) számú
az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári
terv)
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Személyes adat hiánya esetén a gondozást igénylő
jelentkezésre nem lesz jogosult és elutasításra kerül.
Érintettek: Gondozott ellátott, legközelebbi hozzátartozó, törvényes képviselő
Adatok forrása: Gondozott ellátott
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete
A kezelt adatok köre, időtartama: Gondozást igénylő ideiglenes lakcíme: 5 év; Gondozást igénylő utolsó havi
nyugdíjszelvény másolata: 5 év; Gondozást igénylő születési anyakönyvi kivonat másolata: 5 év; Legközelebbi
hozzátartozó neve: 5 év; Legközelebbi hozzátartozó lakcíme: 5 év; Legközelebbi hozzátartozó telefonszáma: 5 év;
Legközelebbi hozzátartozó aláírása: 5 év; Környezettanulmány: 5 év
Különleges személyes adatok: Szakorvosi vélemény: 5 év (9. cikk (2) h pont ); Háziorvosi vélemény: 5 év (9. cikk (2) h
pont ); Kórházi zárójelentések másolata: 5 év (9. cikk (2) h pont )
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Címzettek: Tartós ellátást biztosító intézmény.
Az adatkezelés célja: Időskorúak tartós bentlakásos ellátásához gondozási szerződés megkötése
Adatkezelés leírása: Időskorúak tartós bentlakásos ellátásához szerződés megkötéséhez szükséges személyes és
különleges adatok kezelése. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek
iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig,
illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.
Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítéséhez vagy megkötését megelőzően érintett kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, Az 1/2000. (I. 7.)
SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről, valamint az 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag
védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános
követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, a 78/2012. (XII. 28.) számú az
önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Személyes vagy különleges adat hiánya esetén a
szolgáltatás nem vehető igénybe illetve szerződés nem köthető.
Érintettek: Gondozott ellátott, legközelebbi hozzátartozó, jogi képvilselő
Adatok forrása: Gondozott ellátott, legközelebbi hozzátartozó, jogi képvilselő
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Megszűnés dátuma
A kezelt adatok köre, időtartama: Gondozást igénylő lakcíme: 30 év; Gondozást igénylő születési anyakönyvi kivonat
másolata: 30 év; Gonozást igénylő utolsó havi nyugdíjszelvény másolata: 30 év; Gondozást igénylő vagyonnyilatkozata:
30 év; Legközelebbi hozzátartozó neve: 30 év; Legközelebbi hozzátartozó lakcíme: 30 év; Legközelebbi hozzátartozó
telefonszáma: 30 év; Legközelebbi hozzátartozó aláírása: 30 év; Gondozást igénylő neve: 30 év; Gondozást igénylő TAJ
szám: 30 év; Gondozást igénylő adószáma: 30 év; Gondozást igénylő születési helye ideje: 30 év; Gondozást igénylő
anyja neve: 30 év
Különleges személyes adatok: Háziorvosi vélemény: 30 év (9. cikk (2) b pont ); Szakorvosi vélemény: 30 év (9. cikk (2) b
pont ); Kórházi zárójelentések másolata: 30 év (9. cikk (2) b pont )
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Az adatkezelés célja: Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
Adatkezelés leírása: Időskorúak tartós bentlakásos ellátás során, személyes illetve különleges adatainak kezelése.
Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó
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jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában –
levéltárba adásáig kezeli.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): A 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételéről, A 1993. évi III. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény, az 1/2000. (I. 7.) SzCsM
rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről,
valamint az 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005.
(XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL.
törvény az általános közigazgatási rendtartásról, a 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes
irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az ellátás nem vehető igénybe
Érintettek: Gondozott ellátott
Adatok forrása: Gondozott ellátott
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Megszűnés dátuma
A kezelt adatok köre, időtartama: Aláírás: 2 év; Gondozást igénylő ideiglenes lakcíme: 5 év; Gondozást igénylő
születési anyakönyvi kivonat másolata: 5 év; Gondozást igénylő utolsó havi nyugdíjszelvény másolata: 5 év;
Legközelebbi hozzátartozó neve: 5 év; Legközelebbi hozzátartozó lakcíme: 5 év; Legközelebbi hozzátartozó
telefonszáma: 5 év; Legközelebbi hozzátartozó aláírása: 5 év; Gondozást igénylő vagyonnyilatkozata: 5 év; Gondozást
igénylő neve: 5 év; Gondozást igénylő TAJ száma: 5 év
Különleges személyes adatok: Egészségügyi adatok: 2 év (9. cikk (2) h pont ); Szakorvosi vélemény: 5 év (9. cikk (2) b
pont ); Háziorvosi vélemény: 5 év (9. cikk (2) b pont ); Kórházi zárójelentések másolata: 5 év (9. cikk (2) b pont )
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Az adatkezelés célja: Időskorúak átmeneti bentlakásos ellátása
Adatkezelés leírása: Időskorúak átmeneti bentlakásos ellátása során, személyes illetve különleges adatainak kezelése.
Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó
jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában –
levéltárba adásáig kezeli.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): A 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a 9/1999. (XI. 24.)
SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről, az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről,
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az ellátás nem vehető igénybe
Érintettek: Gondozott ellátott
Adatok forrása: Gondozott ellátott
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Megszűnés dátuma
A kezelt adatok köre, időtartama: Gondozott neve: 5 év; Gondozott születési helye, ideje: 5 év; Gondozott lakóhelye: 5
év; Gondozott tartózkodási helye: 5 év; Gondozott születési anyakönyvi kivonat másolata: 5 év; Gondozott utolsó havi
nyugdíjszelvény másolata: 5 év; Legközelebbi hozzátartozó neve: 5 év; Legközelebbi hozzátartozó lakóhelye: 5 év;
Legközelebbi hozzátartozó elérhetősége: 5 év
Különleges személyes adatok: Szakorvosi, háziorvosi vélemény: 5 év (9. cikk (2) h pont ); Kórházi zárójelentések
másolata: 5 év (9. cikk (2) h pont )
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozók:
Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)
Az adatkezelés célja: Időskorúak átmeneti bentlakásos ellátására jelentkezés, várólista
Adatkezelés leírása: Időskorúak átmeneti bentlakásos intézményben történő elhelyezés előtt, kérelem alapján történő
jelentkezés, várólistára kerülés céljából a személyes illetve különleges adatok kezelése, nyilvántartása. Adatkezelő az
adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi
követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba
adásáig kezeli.
Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítéséhez vagy megkötését megelőzően érintett kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges
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Vonatkozó jogszabály(ok): A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a 9/1999. (XI.24.)
SzCsM. rendelet, az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről, valamint az 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a
magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének
általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, a 78/2012. (XII. 28.) számú
az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári
terv)
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Személyes adat hiánya esetén a gondozást igénylő
jelentkezésre nem lesz jogosult és elutasításra kerül.
Érintettek: Gondozott ellátott, legközelebbi hozzátartozó, törvényes képviselő
Adatok forrása: Gondozott ellátott
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete
A kezelt adatok köre, időtartama: Gondozást igénylő neve: 5 év; Gondozást igénylő lakóhelye: 5 év; Gondozást igénylő
tartózkodási helye: 5 év; Gondozást igénylő születési anyakönyvi kivonat másolata: 5 év; Legközelebbi hozzátartozó
neve: 5 év; Legközelebbi hozzátartozó lakóhelye: 5 év; Legközelebbi hozzátartozó elérhetősége: 5 év
Különleges személyes adatok: Szakorvosi és háziorvosi vélemények: 5 év (9. cikk (2) h pont ); Kórházi zárójelentések
másolata: 5 év (9. cikk (2) h pont )
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozók:
Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)
Címzettek: Tartós ellátást biztosító intézmény
Az adatkezelés célja: Idősek Klubja és Szociális Központ gondozási szükséglet megállapítása
Adatkezelés leírása: Az intézmény jogi személy a személyes illetve a különleges adatokat gondozási szükséglet
megállapításához céljából kezeli. Kérelem, igény elbírálását követően a jogalap megváltozik, az adatkezelés adatkezelő
jogi kötelezettségének teljesítése érdekében szükséges a meghatározott ideig. Adatkezelő az adatkezelés során
keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint
iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.
Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása
Vonatkozó jogszabály(ok): 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 36/2007. (XII. 22.)
SZMM rendelet a gondozási szükséglet, az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és
igazolásának részletes szabályairól, az 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári
anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános
követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, a 78/2012. (XII. 28.) számú az
önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A kérelmező elmarad a támogatástól
Érintettek: Érintett ügyfél illetve törvényes képviselője
Adatok forrása: Érintett ügyfél illetve törvényes képviselője
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Megszűnés dátuma
A kezelt adatok köre, időtartama: Szolgáltatást igénylő neve: Visszavonásig vagy 15 év; Szolgáltatást igénylő lakóhelye,
tartózkodási helye: Visszavonásig vagy 15 év; Szolgáltatást igénylő születési helye, ideje: Visszavonásig vagy 15 év;
Szolgáltatást igénylő anyja neve: Visszavonásig vagy 15 év; Szolgáltatást igénylő személyazonosító okmány száma:
Visszavonásig vagy 15 év; Nyugdíjas törzsszáma: Visszavonásig vagy 15 év
Különleges személyes adatok: Háziorvosi vélemény: Visszavonásig vagy 15 év (9. cikk (2) h pont )
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Címzettek: Szakorvos, háziorvos
Az adatkezelés célja: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Adatkezelés leírása: A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a településen, saját otthonukban élő, 65 év feletti,
egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt segítségre szoruló emberek igényelhetik. Adatkezelő az adatkezelés
során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint
iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.
Az adatkezelés jogalapja: Közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához
Vonatkozó jogszabály(ok): Az 1993. évi III. törvény, az1/2000.(I.7.) SZCSM rend., a 9/1999.(XI.24.) sz. SZCSM rendelet,
az 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.)
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Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az
általános közigazgatási rendtartásról, a 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének
kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Szolgáltatás nem vehető igénybe
Érintettek: Érintett ügyfél
Adatok forrása: Érintett ügyfél
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Megszűnés dátuma
A kezelt adatok köre, időtartama: Szolgáltatást igénybe vevő neve, születési neve: 5 év; Szolgáltatást igénybe vevő
lakcíme: 5 év; Szolgáltatást igénybe vevő születési helye, ideje: 5 év; Szolgáltatást igénybe vevő anyja neve: 5 év;
Szolgáltatást igénybe vevő TAJ száma: 5 év; Szolgáltatást igénybe vevő elérhetősége: 5 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Címzettek: Jelzőrendszer diszpécsere
Az adatkezelés célja: Gondozási terv
Adatkezelés leírása: A személyes gondoskodást nyújtó tartós bentlakásos intézményi ellátásban részesülő személyre
vonatkozóan, tervszerű ellátást biztosítson, mely figyelembe veszi az ellátott egészségi, mentális, fizikai állapotát.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az 1/2000. (I. 7.)
SzCsM rendelet 9.§. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről,
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Hiányos személyes adat esetén, gondozási terv nem
készíthető
Érintettek: Gondozott, ellátott
Adatok forrása: Intézmény gondozott adatbázis
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Megszűnés dátuma
A kezelt adatok köre, időtartama: Gondozott személy neve: 2 év; Gondozott személy TAJ száma: 2 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Az adatkezelés célja: Időskorúak átmeneti ellátásához gondozási szerződés megkötése
Adatkezelés leírása: Időskorúak átmeneti bentlakásos ellátásához, szerződés megkötéséhez szükséges személyes
adatok kezelése. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére
vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek
hiányában – levéltárba adásáig kezeli.
Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítéséhez vagy megkötését megelőzően érintett kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): A 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételéről, A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM
rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről,
valamint az 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005.
(XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL.
törvény az általános közigazgatási rendtartásról, a 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes
irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Személyes vagy különleges adat hiánya esetén a
szolgáltatás nem vehető igénybe illetve szerződés nem köthető.
Érintettek: Gondozott ellátott, legközelebbi hozzátartozó, jogi képvilselő
Adatok forrása: Gondozott ellátott, legközelebbi hozzátartozó, jogi képvilselő
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Megszűnés dátuma
A kezelt adatok köre, időtartama: Gondozást igénylő lakcíme, tartózkodási helye: 1 év; Gondozást igénylő születési
anyakönyvi kivonat másolata: 1 év; Gondozást igénylő utolsó havi nyugdíjszelvény másolata: 1 év; Gondozást igénylő
vagyonnyilatkozata: 1 év; Legközelebbi hozzátartozó neve: 1 év; Legközelebbi hozzátartozó lakcíme: 1 év; Legközelebbi
hozzátartozó telefonszáma: 1 év; Legközelebbi hozzátartozó aláírása: 1 év; Gondozást igénylő neve, születési neve: 1
év; Gondozást igénylő születési helye, ideje: 1 év
Különleges személyes adatok: Szakorvosi vélemény: 1 év (9. cikk (2) b pont ); Háziorvosi vélemény: 1 év (9. cikk (2) b
pont ); Kórházi zárójelentések másolata: 1 év (9. cikk (2) b pont )
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
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Adatfeldolgozók:
Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)
Az adatkezelés célja: Előgondozás
Adatkezelés leírása: Az intézményi elhelyezést megelőzően az intézményvezető által megbízott személy tájékozódik az
ellátást igénybe vevő életkörülményeiről, egészségi állapotáról, szociális helyzetéről, hogy az igénylő személy életkora,
egészségi állapota és szociális helyzete alapján jogosult-e az ellátásra. A megfelelő személyre szabott szolgáltatás
biztosítása érdekében, felkészíti az ellátást igénybe vevőt az intézményi elhelyezésre.
Az adatkezelés jogalapja: Közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához
Vonatkozó jogszabály(ok): A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2)
bekezdés h), a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről,
36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 4-9 § a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális
rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz eleget, az
előgondozás nem végezhető el.
Érintettek: Előgondoást igénylő személy
Adatok forrása: Előgondoást igénylő személy
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete
A kezelt adatok köre, időtartama: Az ellátást igénybe vevő neve: 2 év; Az ellátást igénybe vevő lakóhelye: 2 év; Az
ellátást igénybe vevő családi helyzete: 2 év; Az ellátást igénybe vevő állapota: 2 év; Az ellátást igénybe vevő
legmagasabb iskolai végzettsége: 2 év; Az ellátást igénybe vevő foglalkozása: 2 év; Legközelebbi hozzátartozó neve,
elérhetősége, címe: 2 év; Az ellátást igénybe vevő ingatlan adatai: 2 év
Különleges személyes adatok: Egészégügyi állapotra vonatkozó adatok: 2 év (9. cikk (2) h pont )
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Az adatkezelés célja: Egyéni gyógyszer nyilvántartás
Adatkezelés leírása: Szociális otthoni ellátottak egyéni gyógyszer-nyilvántartó kartonban történő személyes illetve
külöleges adatok kezelése. A gyógyszeres kezelést évente felül kell vizsgálni. Adatkezelő az adatkezelés során
keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint
iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.
Az adatkezelés jogalapja: Közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához
Vonatkozó jogszabály(ok): 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok
kezeléséről és védelméről, 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, 2006. évi XCVIII.
törvény A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint gyógyszerforgalmazás
általános szabályairól, valamint az 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag
védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános
követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, a 78/2012. (XII. 28.) számú az
önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)
5/2000 SZcsM 9. sz. melléklet
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Személyes vagy különleges adat hiánya esetén a
gyógyszerezést nem lehet elvégezni.
Érintettek: Gondozott ellátott, legközelebbi hozzátartozó, jogi képvilselő
Adatok forrása: Gondozott ellátott, legközelebbi hozzátartozó, jogi képvilselő
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Megszűnés dátuma
A kezelt adatok köre, időtartama: Gondozást igénylő neve: 3 év; Gondozást igénylő TAJ száma: 3 év
Különleges személyes adatok: Gondozást igénylőről szakorvosi vélemény: 3 év (9. cikk (2) b pont ); Gondozást igénylő
zárójelentése: 3 év (9. cikk (2) b pont )
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Az adatkezelés célja: Táborok szervezése
Adatkezelés leírása: Intézmény és fenntartója által különböző foglalkozású táborok szervezése során keletkezett
személyes adatok kezelése. Jelentkezés, kérelem, igény elbírálását követően a jogalap megváltozik, az adatkezelés
közérdekű/közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges a
meghatározott ideig. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek
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iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig,
illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.
Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítéséhez vagy megkötését megelőzően érintett kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): 12/1991. (V. 18.) NM rendelet a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi
feltételeiről, 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről,
az 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.)
Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az
általános közigazgatási rendtartásról, a 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének
kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv) nm rendelet 2. melléklet
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Hiányzó személyes adat esetén a jelentkezés elutasításra
kerül.
Érintettek: jelentkező, törvényes képviselő
Adatok forrása: Jelentkező
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete
A kezelt adatok köre, időtartama: Részt vevő neve: 5 év; Részt vevő Lakcíme: 5 év; Részt vevő TAJ száma: 5 év; Részt
vevő születési helye, ideje: 5 év; Részt vevő anyja neve: 5 év; Részt vevő adóazonosítója: 5 év; Törvényes képviselő
neve: 5 év; Törvényes képviselő telefonszáma: 5 év; Aláírás: 5 év
Különleges személyes adatok: Nyilatkozat egészségügyi állapotról: 5 év (9. cikk (2) h pont )
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Címzettek: A táboroztatásban részt vevő oktató, tábort szervező
Az adatkezelés célja: Nyilvántartás kiskorúak átmeneti gondoskodásban
Adatkezelés leírása: A kiskorú gyermek vér szerinti családjába történő visszakerülés érdekében, akiket azonos
határozattal nevelésbe vettek. Az itt felvett személyes adatokat, adatlap kitöltése céljából kezelik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, a 235/1997.
(XII. 17.) Korm. rendelet IX. adatlap a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti
szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Hiányos személyes adat esetén, az adatkezelő jogi
kötelezettségének nem tesz eleget.
Érintettek: Kiskorú gyermek, szülő, más törvényes képviselő, gondviselő
Adatok forrása: Kiskorú gyermek, szülő, más törvényes képviselő, gondviselő
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Megszűnés dátuma
A kezelt adatok köre, időtartama: Gyermek neve: 5 év; Gyermek születési helye, ideje: 5 év; Gyermek állampolgársága:
5 év; Gyermek anyja neve: 5 év; Gyermek lakóhelye: 5 év; Gyermek tartózkodási helye: 5 év; Szülő, más törvényes
képviselő, gondviselő neve: 5 év; Szülő, más törvényes képviselő, gondviselő lakóhelye: 5 év; Szülő, más törvényes
képviselő, gondviselő tartózkodási helye: 5 év; Térítési díj adatai: 5 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozók:
Szociális Nyilvántartó rendszer üzemeltetője ()
Az adatkezelés célja: Helyettes szülői jogviszony
Adatkezelés leírása: A helyettes szülővel a működtető által kötött megállapodások a jogviszony létrehozásához
kapcsolódó személyes adatok kezelése. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó
szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat
selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): A 1997. évi XXXI. törvény 49 § (3), 7 § (3) a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról, az 513/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői
jogviszony egyes kérdéseiről 23.§. (1).
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Hiányos személyes adat esetén, megállapodás nem
köthető.
Érintettek: Helyettes szülő, a szolgáltatást igénybe vevő kiskorú szülője, vagy más törvényes képviselője
Adatok forrása: Helyettes szülő
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Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Megszűnés dátuma
A kezelt adatok köre, időtartama: Kiskorú személyes adatai: 5 év; Szülő, más törvényes képviselő, gondviselő
személyes adatai: 5 év; Helyettes szülő neve: 5 év; Helyettes szülő lakóhelye: 5 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozók:
Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)
Az adatkezelés célja: Csoportos foglalkoztatási napló
Adatkezelés leírása: Egyénre szabott készségfejlesztés a gondozott állapotától függően, csoportbontásos
foglalkoztatás keretén belül, egyedi esetkezelések vagy segítő beszélgetés lefolytatása terápiás céllal.
Az adatkezelés jogalapja: Közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához
Vonatkozó jogszabály(ok): Az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a 9/1999. (XI. 24.)
SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz eleget,
csoportos foglalkozáson nem vehet részt a gondozott.
Érintettek: Gondozott
Adatok forrása: Gondozott
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Megszűnés dátuma
A kezelt adatok köre, időtartama: Gondozott neve: 2 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Az adatkezelés célja: Készpénz letétbe helyezésről
Adatkezelés leírása: Tartós bentlakásos otthoni ellátást igénybeveő, kérelére készpénzét letétbe helyezheti az
intézmény gazdasági ügyintézője által nyilvántartott bizonylaton. A letétbe helyezésről átvételi elismervény készül,
tanúk aláírásával.
Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása
Vonatkozó jogszabály(ok): A 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 27 § a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési díjáról, pénzkezelési szabályzat, 2016 évi CXXX. 325 § (1) b. tanúzásról
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Hiányzó személyes adat esetén a kézpénz nem
helyezhető letétbe.
Érintettek: Gondozott személy
Adatok forrása: Gondozott személy
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Visszavonás dátuma
A kezelt adatok köre, időtartama: Gondozott személy neve: Visszavonásig vagy 0 év; Gondozott személy születési
helye, ideje: Visszavonásig vagy 0 év; Gondozott személy aláírása: Visszavonásig vagy 0 év; Tanúk neve: Visszavonásig
vagy 0 év; Tanúk aláírása: Visszavonásig vagy 0 év; Tanúk lakóhelye: Visszavonásig vagy 0 év; Tanúk személyi
igazolvány száma: Visszavonásig vagy 0 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Az adatkezelés célja: Segítséggel élők támogatása
Adatkezelés leírása: Segítséggel élők részére nyújtó havi rendszeres anyagi támogatás során kezelt személyes adatok
kezelése. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére
vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek
hiányában – levéltárba adásáig kezeli.
Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása
Vonatkozó jogszabály(ok): 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 36/2007. (XII. 22.)
SZMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és
igazolásának részletes szabályairól 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük
biztosításáról, valamint az 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag
védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános
követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, a 78/2012. (XII. 28.) számú az
önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Hiányzó személyes adat esetén támogatás nem
nyújtható a kérelmező részére.
Érintettek: Ériintett személy vagy törvényes képviselője
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Adatok forrása: Ériintett személy vagy törvényes képviselője
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete
A kezelt adatok köre, időtartama: Törvényes képviselő neve: Visszavonásig vagy 10 év; Törvényes képviselő állandó
lakcíme: Visszavonásig vagy 10 év; Törvényes képviselő aláírása: Visszavonásig vagy 10 év; Támogatásban részesülő
neve, születési neve: Visszavonásig vagy 10 év; Támogatásban részesülő születési helye, ideje: Visszavonásig vagy 10
év; Támogatásban részesülő lakóhelye, tartózkodási helye: Visszavonásig vagy 10 év; Támogatásban részesülő TAJ
száma: Visszavonásig vagy 10 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Címzettek: Háziorvos, szakorvos
Az adatkezelés célja: Nyugdíjasházi és szociális otthoni elhelyezés
Adatkezelés leírása: Öbkormányzat által működtetett szociális, nyugdíjas ottonba történő felvétel, elhelyezés során
kezelt személyes adatok kezelése. Kérelem, igény elbírálását követően a jogalap megváltozik, az adatkezelés
adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése érdekében szükséges a meghatározott ideig. Adatkezelő az adatkezelés
során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint
iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.
Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása
Vonatkozó jogszabály(ok): 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, az 1995. évi LXVI.
törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a
közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási
rendtartásról, a 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM
rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az elhelyezésre benyújtott kérelem elutasításra kerül.
Érintettek: Érintett ügyfél
Adatok forrása: Érintett ügyfél
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Megszűnés dátuma
A kezelt adatok köre, időtartama: Szolgáltatást igénybe vevő neve: Visszavonásig vagy 5 év; Szolgáltatást igénybe vevő
lakcíme: Visszavonásig vagy 5 év; Szolgáltatást igénybe vevő TAJ száma: Visszavonásig vagy 5 év; Szolgáltatást igénybe
vevő születési helye, ideje: Visszavonásig vagy 5 év; Szolgáltatást igénybe vevő anyja neve: Visszavonásig vagy 5 év
Különleges személyes adatok: Szakorvosi vélemény: Visszavonásig vagy 5 év (9. cikk (2) a pont )
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Az adatkezelés célja: Szenvedélybetegek nappali ellátása
Adatkezelés leírása: A szenvedélybetegek nappali intézménye az ellátását igénybe vevők személyes illetve különleges
adatait kezeli. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére
vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek
hiányában – levéltárba adásáig kezeli.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 59.§. (1) és (2),d) és
64.§.(1) és (4).e) pontjai, az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 39/J. §., a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről 21.§., az 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a
közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, a 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó
szervek iratkezelésének általános követelményeiről, a 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, a
78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet
melléklete (Az egységes irattári terv)
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Hiányos adat esetén az ellátás nem vehető igénybe.
Érintettek: Érintett ügyfél, közeli hozzátartozó, törvényes képviselő
Adatok forrása: Érintett ügyfél, közeli hozzátartozó, törvényes képviselő
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete
A kezelt adatok köre, időtartama: Érintett ügyfél neve: 30 év; Érintett ügyfél állandó lakcíme: 30 év; Érintett ügyfél
ideiglenes lakcíme: 30 év; Érintett ügyfél adószáma: 30 év; Érintett ügyfél TAJ száma: 30 év; Érintett ügyfél anyja neve:
30 év; Érintett ügyfél születési helye, ideje: 30 év; Legközelebbi hozzátartozó vagy törvényes képviselő neve: 30 év;
Legközelebbi hozzátartozó vagy törvényes képviselő lakcíme: 30 év; Legközelebbi hozzátartozó vagy törvényes
képviselő telefonszáma: 30 év
Különleges személyes adatok: Orvosi szakvélemény: 30 év (9. cikk (2) b pont )
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Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Címzettek: Háziorvos, szakorvos, egészségügyi intézmény felé továbbíthatja az adatokat
Az adatkezelés célja: Intézményi nyilvántartás átadó dokumentumban
Adatkezelés leírása: Az intézményben gondozottak egészségügyi állapotát érintő változások és események rögzítése,
naplózása, az elvégzett és elvégzendő feladatok ellátása, melyet a gondozók egymás közötti információátadás
szükségessége miatt dokumentálnak.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): Az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, az 1/2000. (I. 7.)
SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Hiányos adat esetén az gondozott, ellátott részére az
ellátás nem lesz teljes.
Érintettek: Gondozott, ellátott
Adatok forrása: Belső nyilvántartás
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Megszűnés dátuma
A kezelt adatok köre, időtartama: Ellátott, gondozott neve: 0 év
Különleges személyes adatok: Egészségügyi állapotra vonatkozó adatok: 0 év (9. cikk (2) h pont )
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Az adatkezelés célja: Nyilatkozat személyi okmányok átadásáról megőrzésre
Adatkezelés leírása: Tartós bentlakásos elhelyezés során az ellátott személyi okmányait, nyilatkozatban szereplő
személyi adatai megadásával az intézmény ügyintézője részére átadja megőrzésre.
Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása
Vonatkozó jogszabály(ok): 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, belső szabályzat alapján
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Személyi okmányok kezelésére nem kerül sor
Érintettek: Ellátást igénylő
Adatok forrása: Ellátást igénylő
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Megszűnés dátuma
A kezelt adatok köre, időtartama: Ellátott neve: Visszavonásig vagy 0 év; Személyi igazolvány száma: Visszavonásig
vagy 0 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Az adatkezelés célja: Intézményi tartós ellátást igénybe vevő napi részletes jelentése
Adatkezelés leírása: Elektronikus nyilvántartási rendszerben történő rendszeres napi részletes jelentés a tartós
intézményi ellátást igénybe vevő gondozott, ellátott adatiról.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 20.§.(2a) pontja
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Hiányos adat esetén az adatkezelő, jogi
kötelezettségének nem tesz eleget.
Érintettek: Gondozott, ellátott
Adatok forrása: Belső nyilvántartás
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Megszűnés dátuma
A kezelt adatok köre, időtartama: Gondozott, ellátott neve: 5 év; Lakóhelye: 5 év; Születési helye, ideje: 5 év; Anyja
neve: 5 év; TAJ azonosító száma: 5 év; Állampolgársága: 5 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozók:
Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)
Az adatkezelés célja: Nyilvántartás személyes gondoskodásban részesülőkről
Adatkezelés leírása: Nappali ellátást, valamint személyes gondoskodás alapellátást igénybe vevők adatainak
nyilvántartása elektronikus rendszerben. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó
szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat
selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.
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Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): Az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról.
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz eleget.
Érintettek: Ellátást igénylő
Adatok forrása: Ellátást igénylő
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Megszűnés dátuma
A kezelt adatok köre, időtartama: Ellátott neve: 50 év; Születési helye, ideje: 50 év; TAJ száma: 50 év; Lakóhelye: 50 év;
Családi állapota: 50 év; Hozzátartozó neve, elérhetősége: 50 év; Jövedelem: 50 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozók:
Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)
Az adatkezelés célja: Érdekvédelem
Adatkezelés leírása: Intézménnyel jogviszonyban álló ellátottak jogainak érvényesítésére, érdekvédelmi fórum
megalakításával biztosítja a jogorvoslati szociális segytségnyújtást. A fórumról jegyzőkönyv készül, melyben a
rmeghallgatott személyek és a fórum képviselőinek adatait rögzítik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 99.§.
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz eleget.
Érintettek: A fórum résztvevői
Adatok forrása: Érintett személy
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Nem selejtezhető
A kezelt adatok köre, időtartama: Érintett neve; Érintett születési helye, ideje; Érintett lakcíme; Aláírás
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Az adatkezelés célja: Rendezvényeken készült fénykép-, videófelvételek elkészítése
Adatkezelés leírása: Szervezett eseményeken, ünnepségeken, rendezvényeken (pl. jeles ünnepek), csoport
foglalkozásokon részt vevőkről fénykép- és/vagy videófelvétel készítése, fénykép készítés (egyedi vagy csoport, pl.
tablókép), dokumentálás a résztvevők a közösség tagjai számára sokszorosítás céljából. A fényképek, videófelvételek
közzétételére külön hozzájárulás alapján kerülhet sor. Cselekvőképtelen jognyilatkozatának érvényességéhez szülő,
más törvényes képviselő, gondviselő hozzájárulása szükséges. A felvételek elkészítéséhez adott hozzájárulás
visszavonható, a visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Nincs szükség hozzájárulására
a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel esetén (amikor az ábrázolás módja
nem egyéni, a felvétel összhatásában örökít meg a nyilvánosság előtt lezajlott eseményeket) és nyilvános közéleti
szereplésről készült felvétel esetén.
Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása
Vonatkozó jogszabály(ok): 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
törvény, 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 2:11.-2:14. §, 4:161. §, 2:48. §,
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Hozzájárulás hiányában az érintettről nem készül egyéni
ábrázolású fénykép, videófelvétel (kivéve tömegfelvétel)
Érintettek: Felvételen szereplő természetes személy
Adatok forrása: Érintett
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Visszavonás dátuma
A kezelt adatok köre, időtartama: Fénykép, videófelvétel: Visszavonásig vagy 0 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Az adatkezelés célja: Rendezvényeken készült fénykép-, videófelvételek zárt csoportban történő közzététele
Adatkezelés leírása: Szervezett eseményeken, ünnepségeken, rendezvényeken (pl. jeles ünnepek) csoportos
foglalkozásokon részt vevőkről készült fénykép- és/vagy videófelvételek zárt csoportban, belső felületen történő
közzététele a csoport tagjai számára tájékoztatás, saját célú felhasználás, archiválás céljából. A felvételek egyéb célú,
pl. nyilvános sajtófelületen vagy honlapon, nyilvános közösségi oldalon történő felhasználására, közzétételére külön
hozzájárulás alapján kerülhet sor. Kiskorú jognyilatkozatának érvényességéhez szülő, más törvényes képviselő,
gondviselő hozzájárulása szükséges. A felvételek felhasználásához adott hozzájárulás visszavonható, a visszavonás
nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Nincs szükség hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az
elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel esetén (amikor az ábrázolás módja nem egyéni, a felvétel
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összhatásában örökít meg a nyilvánosság előtt lezajlott eseményeket) és nyilvános közéleti szereplésről készült
felvétel esetén.
Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása
Vonatkozó jogszabály(ok): 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
törvény, 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 2:11.-2:14. §, 4:161. §, 2:48. §,
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Hozzájárulás hiányában az érintettről készült egyéni
ábrázolású felvétel nem tehető közzé zárt csoportban, belső felületen
Érintettek: Felvételen szereplő természetes személy
Adatok forrása: Érintett
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Visszavonás dátuma
A kezelt adatok köre, időtartama: Fénykép, videófelvétel: Visszavonásig vagy 0 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozók:
Levelezőrendszer üzemeltető ()
Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043.)
Tárhelyszolgáltató ()
Az adatkezelés célja: Nyilvántartás személyes gondoskodás tárgyában
Adatkezelés leírása: Család- és gyermekjóléti szolgáltatás keretében, személyes gondoskodás tárgyában igénybe vevők
nyilvántartásba vétele, az elrendelő hatósági eljárás jogerőre emelkedését követően. Az adatok megőrzésének ideje az
ellátás igénybevételének megszűnésétől számított 5 év 1997. évi XXXI. törvény (4) bek.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, 1997. évi XXXI. törvény
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet a gondozási szükséglet,
valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz eleget.
Érintettek: Szolgáltatást igénylő személy, kiskorú hozzátartozója
Adatok forrása: Szolgáltatást igénylő személy
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Megszűnés dátuma
A kezelt adatok köre, időtartama: Kiskorú gyermek neve: 5 év; Születési helye, ideje: 5 év; Kiskorú gyermek TAJ száma:
5 év; Kiskorú lakóhelye, tartózkodási helye: 5 év; Az anya születési családi és utóneve, házassági neve: 5 év; Anyja
születési helye ideje: 5 év; Anyja TAJ száma: 5 év; Anyja lakóhelye, tartózkodási helye: 5 év; Az apa születési családi és
utóneve, házassági neve: 5 év; Apa születési helye ideje: 5 év; Apa TAJ száma: 5 év; Apa lakóhelye, tartózkodási helye:
5 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozók:
Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

Az érintett jogai
A jogszabályoknak megfelelve az érintettek az alábbi főbb jogaikat gyakorolhatják (részleteket a GDPR tartalmaz):

Tájékoztatáshoz, hozzáféréshez való jog:
Az adatkezelés teljes tartama alatt az érintett jogosult a megadott elérhetőségeken tájékoztatást és hozzáférést kérni
az Adatkezelő által kezelt személyes adatokról, valamint az adatkezelés jellemzőiről, különösen:
-

az Adatkezelő és kapcsolattartójának, adatvédelmi tisztviselőjének (ha van), felelősének kilétéről,
elérhetőségeiről,
az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, amennyiben
adatfeldolgozó igénybevételére kerül sor,
az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, amennyiben adattovábbításra kerül sor,
az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről (ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas
kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan
késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről)

Helyesbítéshez való jog:
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Az érintett jogosult kérelmezni személyes adatainak helyesbítését: Amennyiben adatai megváltoztak, vagy nem
pontosak, akkor kérelmére - a személyes adatok kezelésének ideje alatt - bármikor módosítja azokat az Adatkezelő.
Ezt az igényét a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti.

Törléshez való jog:
Az Érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az érintett bármikor visszavonhatja hozzájárulását és kérheti,
hogy adatait törölje az Adatkezelő, amennyiben az adatkezelésnek nincs további jogalapja. A visszavonás nem érinti a
visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Adatkezelő indokolatlan
késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
-

személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon
kezelték;
az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más
jogalapja;
az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség
teljesítéséhez törölni kell;
a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával
kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a
tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós
vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy
archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Adatkezelés korlátozásához való jog:
Az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha ezt kéri az érintett.
Az érintett a következő esetekben kérheti az adatai korlátozását:
-

amennyiben vitatja adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely
lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát
amennyiben az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi adatainak törlését és ehelyett kéri azok
korlátozását
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli
azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítésének vagy védelméhez
az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg
megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos
indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak
védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Adatkezelő az
érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Tiltakozáshoz való jog:
Az érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha adatainak kezelését az Adatkezelő saját vagy egy harmadik
fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, vagy közérdekű/Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges jogalapból kezeli. Ebben az esetben a személyes
adatot nem kezelheti tovább az Adatkezelő, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos
okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben (kivéve
közvetlen üzletszerzés, ehhez kapcsolódó profilalkotás), vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Tiltakozás közvetlen üzletszerzés esetén:
Tiltakozhat, ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, ideértve a profilalkotást is,
amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés
érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás:
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Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a
profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben
érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés
megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy
tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét
szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
Adathordozhatósághoz való jog:
Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés
automatizált módon történik, vagyis az érintettek adatait gépi nyilvántartással kezelik, az érintett jogosult arra, hogy a
rá vonatkozó, az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt,
géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt az
adatkezelő akadályozná. (Az érintett adathordozhatósághoz való joga).

Általános szabályok
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon
belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén,
figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal
meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem
kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a
kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint
arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen
megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy
tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, észszerű díjat
számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy
adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul,
vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az
érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat
számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban
kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Panasz benyújtáshoz vagy bírósági jogorvoslathoz való jog
Jogai sérelme esetén célszerű egyeztetést kezdeményeznie Adatkezelő képviselőjével a megadott elérhetőségeken.
Amennyiben ez nem vezet eredményre, vagy nem kívánja, jogosult bírósághoz vagy panasszal a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulnia.
Bírósági eljárás kezdeményezése esetén a bíróság soron kívül jár el. Dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.
A NAIH elérhetőségei:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefonszám: +36 1 3911400; fax: +36 1 3911410;
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: naih.hu

20

