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A

Szolg6ltato 6ltal fenntartott szociiilis szolg6ltatdsok ny[jt6s6val 6sszefUggo

szem6lyes adatkezel6sre i16nyad6 6ltalSnos szab6lyok:

1)

adatkezel6s jogalapja: A Szolg6ltato altal fenntartott a szocidrlis
igazgat6srol es szociSlis elldt6sokr6l szol6 1993. 6vi lll. torv6ny (Szoctv.)
hatilya al6 tartoz6 szociSlis szolg6ltat6sok eset6ben a szemelyes adatok
kezeleset tdrv6ny irja el6. A szocidlis szolgdltat6 torv6ny rendelkez6sei

Az

(Szoctv.) alapj6n kezeli az ig6nybevev6k adatait, Az adatkezel6s a szoci6lis
szolg6ltat6s irdnti igeny nyilv6ntart6sba v6tel6hez,6s a szoci6lis szolg5ltatdrs
ny[jttis6hoz szUks6ges megdllapod6s teljesit6sehez szUks6ges. (Szoctv. 20.
$, lnfotv.5.$ a) pontja, a GDPR 6rtelm6ben az adatkezel6sre az adatkezelore
vonatkozo jogi k6telezetts6g teljesitese keret6ben kerUl sor, az koz,lrdeki
feladat vegrehajtesdhoz szUkseges).
A szoci6lis szolg6ltat{st ig6nybev6tel6vel osszeftigg6sben a Szoctv. 20.
$ szerint meghatdrozott szem6lyes adatoknak az ig6nybevev5 r6sz6r5l
tort6n6 szolgSltat6sa a szociilis ellSt6s ig6nybev6tel6hez kotelezS. A
SzociSlis Tdrveny 20. S rdgziti az adatkezel6s r6szletes szabdlyait, az
adatkezel6s tiirgy6t kepezo szem6lyes adatok tipusdt, az 6rintetteket, azokat
a szervezeteket, amelyekkel a szem6lyes adatok k6zdlhelok, az adatkezeles
celi{ra vonatkozo korl6toz6sokat, az adatt6rol6s idotartam6t, valamint egy6b,
a jogszerti 6s tisztess6ges adatkezel6s biztositds6hoz szUks6ges
int6zkedeseket. A szoci6lis tdrv6nyhez kapcsol6d6 vegrehajt6si
rendeletekben is talSlhatok adatkezel6sre vonatkozo szabfilyoz6sok, tovdbbd
a terUleten alkalmazott, jogi szabAlyozls 6ltal elolrt nyomtatv6nyok,
dokumentdciok szint6n adatkezelesi jogalapot jelentenek a szocidlis
szolg6ltat6sok ig6nybev6tel6vel osszefUggo adatkezeltisre. A Jogszabiilyi
alapon megvalosulo adatkezel6s esetdn a jogszab6lyi rendelkez6s teremt
alapot a SzolgSltat6nak az adatkezel6sre, azzal hogy a trij6koztatds itt is
alapveto kotelezettsege a Szolg6ltat6nak, mint adatkeze16nek, de
hozzlilrulSst a jogszabdlyi kdtelezetts6gben meghatdrozott adatkezel6shez a
Szolgdltatonak nem kell kUl6n nyilatkozaton k6rnie, Az 6rintett
hozzAiArul5s6nak megaddsa azokban az esetekben ugyanakkor szUkseges,
ha a jogszab5lyban rcigzitetteken t0l tovdbbi adatokat kbr az adatkezelo,
vagy a jogszabSlyon t0li c6lok megvaloslt6s5hoz szUks6gesek a Szolgiiltato
5ltal kert adatok. Ezen esetekben ugyanakkor az adatkezel6s m6s alapelveit
(pl. a c6lhoz kdtdttseg elvet) is figyelembe kell venni, mert azokkal sem
kerUlhet Utkdz6sbe az adatkezel6s.
2) Adatkezel6s c6lja:

a) a szoci6lis szolg6ltatiisokat

igenybe vev6k jogosults6g6nak

meg6llapftdsa,
b) a szoci6lis szolg6ltatdsokat ig6nybe vev6kkel v6gzett eredm6nyes
c)
d)
e)
f)

s)

szociSlis munka,
az ig6nybevev6k r6sz6re szolgSltat5shoz, ell6tdshoz jutSs
megszervez6se,
az egeszsegUgyi ell6t6shoz valo hozzAjut6s megszervez6se,
szoci6lis Sllapot nyomon kdvet6se,
a szoci6lis szakmai vizsg6lat, elemz6s, a szoci6lis ell6t6s tervez6se,
szervez6se, a k6lts6gek tervez6se,
az int6zmbny/szo gdltat6 hatos6g i vagy tO rv6nyesseg i e le n 6 rz6s6t,
szakma i vagy tdrv6nyess6g i felu gyeletet vegz6 szervezetek m un k6j6nak
az elosegit6se, szolgaltatds ny0jt6sa, valamint tev6kenys6gUnket
ellenorzo audit sor6n az elszAmol6s.
I

I

A Szoci6lis szolg6ltat6sok ig6nybevevoirol kizdrolag a fenti c6lokhoz
elengedhetetlenUl szUks6ges adatok kezelhetok.
3) Adatkezel6s meg nevez6se :
o A szoci6lis adatok felv6tele, rogzit6se, feldolgoz6sa, elemz6se,
ertekelese, abb6l k6vetkeztet6sek levon6sa a szociSlis szolgdrltatiis

o
4)

16sze,

A szoci6lis ell6tds igenybevete16hez szUks6ges szoci6lis es a
szem6lyazonosit6 adatok szolgdltat6sa a szolg6ltatSst ig6nybe vevo
r6sz616l kdtelezo (a szolg6ltatds igenybev6tel6nek feltetele).

T6j6koztatisi kciteless6g: Az 6rintettel az adatkezel6s megkezdese el6tt
kozdlni kell, hogy az adalkezel6s kotelezo vagy hozz6j6ruliison alapul. Az
6rintettet az adatkezel6s megkezd6se elott egy6rtelmfien 6s r6szletesen
tij6koztatni kell az adatai kezel6s6vel kapcsolatos minden t6nyr6l, igy
kUl6nosen az adatkezel6s celjdr6l es jogalapj1r6l, az adatkezel6sre 6s az
adatfeldolgozdsra jogosult szem6ly6rol, az adatkezel6s id6tartamd16l, illetve
arr6l, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tdjekoztat6snak ki kell terjednie
az 6rintett adatkezel6ssel kapcsolatos jogaira 6s jogorvoslati lehet6s6geire is.

5)

A szociAlis szolg5ltat6s ig6nybevritele; A szemelyes gondoskod6st ny[rjto
szoci6lis ell6t6sok ig6nybevetele 6nk6ntes, az ellatast igenylo, illetve

tdrv6nyes kepvisel6je szobeli vagy ir6sbeli k6relm6re, indltv6nyilra tortenik.
a) Ha az ell6tast igenyl6 szem6ly cselekvok6ptelen kiskor0 vagy a
cselekv6k6pess6get teljesen korl6tozo gondnoksdg alatt 6ll, a k6relmet
vagy inditv6nyt - az lrintett szem6ly velemenyet lehet6seg szerint
figyelembe v6ve - a torv6nyes k6pviseloje terjeszti el6. A korldtozottan
cselekv6k6pes kiskor0 6s a cselekv6k6pess6g6ben a szoci6lis ellatiis
ig6nybev6tel6vel dsszefUg g6 jog nyilatkozatok teki nteteben 16szlegesen
korl6tozott szem6ly a k6relm6t, inditv6nydl a torv6nyes kepvisel6jenek
beleegyez6s6vel terjesztheti el6.
b) Ha a tdrv6nyes k6pvisel6 ideiglenes gondnok, int6zm6nyi elhelyezesre
vonatkoz6 k6relm6hez, indltvanydhoz a gy6mhatosag elozetes
jov6hagyasa szUks6ges.
c) A Szolgdltato koteles minden ilyen szoci6lis szolgaltatris i16nti kerelmet
nyilv6ntartdsba ven n i.
d) Adatszolgdltatas hiSny6ban a jogosults6g meg6llapltdsShoz szUks6ges
adatok a megalapozott ddnt6shez nem 6llnak rendelkez6sre, ez6rt ilyen
esetben a k6relem elutasit6sra kerUl.
6)

Az ig6nybevev6i nyilvintartasba v6telhez sztiks6ges adatok: (a

nyilvantart6s a v6ltozSsok nyomon kovethetoseget biztosito elektronikus rjton
is vezethet6). A nyilviintart6sba v6telhez szUks6ges adatok kdr6t a Szoctv.
rendelkez6sei rogzitik:
a) N6v
b) Anyja neve
c) SzUletesi hely, id6pont
d) Lakcim, tartozkod6si hely, ertesit6si cim
e) Telefonszdm
0 E-mail clm
g) Szem. ig. sz6ma

h) Adoazonosit6 jel

i)
j)

TAJ-sz6ma
Allampolgdrs6ga
k) A k6relmez6 cselekvokepesseg6re vonatkozo adal
A k6relmezo tdrv6nyes kepviseldje
m ) A k6 re m ez6 m e g nevez ett hozzAtarlozoj{nak sz U let6s i n eve,
telefonsz5ma, lak6- es tartozkoddsi helye vagy 6rtesit6si cime

l)

I

7) A szolg6ltat6s megkezd6s6t kovet6 adatfelv6tel kcire:
a) Az ell6t6s megkezdesenek 6s megszUntetesenek d6tuma,
b)

az ell6tds
megszUntet6s6nek modja, oka
A jogosults6gi feltetelekre 6s az azokban bekdvetkezeltvlltoz6sokra
vonatkoz6 adatok, kUl6ndsen a szociSlis r5szorultsdg fenn6ll6sa, a
r6szo ru lts6g of mega lap ozo kd rU me nyekre vo n a tkozo ad ato k
I

B) AdatszolgSltat6s (Adattov6bbit6s):
a) A Szoctv. 20. es 20/C. $- ban szabAlyozott nyilv6ntartiisbol adat csak az
adatig6nyl6sre jogosult szervnek 6s a jogosults69ot megSllapito
szoci6lis hat6skdrt gyakorlo szervnek szolg6ltathato (Szoctv. 21.

b)

Adatszolgiltat6s

S)

az orsz6gos jelent6si rendszer szimara.

A
fenntart6 az orszAgos jelent6si rendszer szimira koteles bejelenteni
a kUl6n jogszabSlyban meghat6rozott-szemelyes adatnak nem
min6sul6* adatokat (szoctv. 20lB es 20lCS). A korm5ny 6ltal kijelolt
szerv- a szoci5lis szolgdrltatds rendszer6nek 6s finanszirozasAnak

tervezhet6s6ge miatt- orsz6gos jelentesi rendszert mukddtet (a
toviibbiakban : KENYSZI).
c)

Adatszolgiltat6s Magyar Allamkincstdr fel6: A fenntart6 a szoci6lis
szolgiiltatdrsok teruleti lefedettsegenek meg6llapit6sa 6rdekeben a
honap els6 napj6n az 6ltala fenntartott szoci6lis szolgiiltatokniil,
nt6zmenyeknel nyilv5 ntartSsban lev6 k6rel mez6k T6rsad a lom biztositiis
Azonosito Jelet szoci6lis szolg5l6nk6nt, intezmenyenk6nt
i

i

(szekhelyenk6nt, telephelyenkent) minden h6nap Otodik napjdrig
megkUldi a Magyar Allamkincst6rnak. A kincst6r a kapott adatokat
osszeveti a nyilvdntartds adataival, 6s azokb6l - az esetleges 6tfedesek
kiszr-lr6s6vel - engedelyesenk6nt, teruletileg 6s orsz6gosan kiszamolja
az egyes szolg6ltat6sokra vlrakozo szem6lyek szilmlt, majd a

T6rsadalombiztoslt6si Azonosito Jeleket halad6ktalanul torli (Szoctv. 20.
S (2a) bekezdes). A kincstdr a szem6lyes gondoskodiist ny0jto szoci6lis
ellSt6sok, szolg6ltat6sok finanszlrozdsanak ellen6rz6se celjab6l
nyilvdntartdst vezet (Szoctv.20lC. S (1) bekezdes). A kincstiir 6ltal
vezetett nyilv6ntart5sb6l adatot k6rhet a szoci6lis, gyermekj6leti 6s

gyermekvedelmi szolgdltat6k, int6zmenyek 6s hSl6zatok hatosagi
nyilv6ntartAslra (a tovribbiakban: szolg5ltat6i nyilviintart5s) vonatkozo
hatosdgi eljSrSsok lefolytat6sSra kijelolt hat6s6g (a tov6bbiakban:
mfikod6st enged6lyez6 szerv) a szolgdltatoi nyilviintart6sra 6s a
h atos6r g i el le n 6rz6sre vo n atko zo eljarasana k a lefo lytatdsa ce lj 6 bo l,

9) Adatkezel6s ideje: Ha tdrv6ny m6sk6nt

nem rendelkezik, a nyilvdntartiisokbol
a szoci5lis ell6t6sra val6 jogosultsSg megsz[in6s6t6l sziimltott of 6v elteltevel a szolg6lati idore jogosito elldt6sok kivetel6vel - tdrdlni kell az adott szem6lyre

vonatkoz6 adatokat. A szolg6lati idore jogosft6 ell6tdsok eset6ben az adott
szem6lyre vonatkoz6 adatok tdrles6t a Korm6ny rendeletben szabAlyozza.
1

0)Jogorvoslat a Szoci{lis Torv6ny rendelkez6sei alapj6n:
a) A Szoclv . 20. es 201C. $-ban szabAlyozott nyilvdntart6sb6l adat csak az
adatig6nyl6sre jogosult szervnek 6s a jogosults6got megaillapito
szoci6lis hat6skdrt gyakorl6 szervnek szolg6ltathato,
a Szoctv. 20. g-ban vagy a 201C. g-ban szab6lyozott
nyilvdntart6s adatot tartalmaz,
szem6ly6re vonatkoz6 adatok

b) Az, akire

a

tekinteteben a betekint6si, e helyesbit6si vagy t6rl6si jog6nak
6rv6nyes[t6se mellett k6rheti a jogai gyakorl6sAhoz szUks6ges
adatainak kcizl6s6t a nyilvSntart6st kezelo szervtol vagy a szocidlis
i

ntezm6ny vezet5jetol.

c) A szolgiltat{st ig6nybe vev5 betekint6sijoga:

Az igenybevevo joga,
kizArolag saj6t - szem6ly6re vonatkoz6 adatokat tartalmazo
nyi lvd nta rt6sba bete ki ntsen, azokat meg is m erhesse.
A szoci6lis szolg6ltat5st igenybe vev6 joga, hogy a kizarolag
sajat
szemely6re vonatkoz6 adatokat tartalmazo
nyi lv6 ntartdsba beteki ntsen, azokat meg ismerhesse.
A szoci6lis szolg6ltat6st igenybe vev6 k6relm6re az adatkezelo
t6jekoztatiist ad a kezelt adatokrol, az adatkezeles c6ljdrol,
jogalapj6r6l, idotartam6rol, az adatfeldolgozo neverol 6s az
adatkezelessel Osszefugg6 tev6kenys6g6r6l, tovabb6 arrol, hogy
kik es milyen celb6l kapjak, vagy kaptdk meg az adatokat.

hogy a

-

.

-

-

'

Amennyiben a szociSlis szolg6ltatdst igenybe vevo a rA
vonatkozo nyilviintart6s egy rbszer6l m6solat k6sziteset keri,
akkor - amennyiben erre lehet6seg van - az adott reszleg

teljesiti (a m6s szem6lyre vonatkozo r6szek kitakariisdval).
szoci5lis szolgSltat6st igenybe vevore vonatkoz6
nyilv6ntartis teljes anyag616l tOrten6 mdsolat keszit6se is
lehets6ges, melyet az igyvezet6 jov6hagy. A m6solatk6szit6s
tenyet a szoci6lis szolg6ltatdst ig6nybe vevSre vonatkoz6

r fl

nyilvdntartisban r6gziteni kell

az eredeti peldiinyon -

a

m6solatkeszit6s d6tumdnak megjelolesevel.

' Ha a

szoci6lis szolg6ltatdst igenybe vev6kre vonatkoz6
nyilvintartSsban t6ves, vagy egy6b okbol erv6ny6t veszt6 adat
szerepel, 6s az adatot m6dosltani kell, az csak (gy v6gezhet6,
hogy az eredeti adat meg6llaplthat6 legyen.

Adatkezel6
megnevez6se

szoci6lis int6zmeny int6zm6nyvezet6je

Adatkezel6s
megnevez6se

szoci5lis szolgriltatdst ig6nybevev6 szemelyek adatainak
kezel6se

A t6nyleges
adatkezekls helye,
m6dja

Az adatkezel6s helye: Ldmp6s g2 Kdzhasznf Alapltvdny
int6zm6nyei

Az adatkezel6s form6ja: papir alapon 6s elektronikusan.

Az adatkezel6s c6lja

Adatkezel6s c6lja:
a) a szoci6lis szolgiiltat6s ir6nti igenyek nyilv6ntart6sba
v6tele
b) a szoci6lis szolgiiltat6sokat igenybe vevok
jogosu lts696nak megiillap it6sa
c) szoci6lis szolg6ltat6sra i16nyul6 jogviszony letes[t6se
(meg6llapodds)
d) megiillapod6sbol ered6 jogok gyakorl6sa es
kotelezetts6gek teljesitese
e) az adatkezelot terhelo jogi k6telezettsegek
teljeslt6se
az adatkezelo jogos 6rdek6nek 6rv6nyesit6se.
g) a megSllapod6s alapj6n szociSlis szolg6ltat6s
nyujt6sa
h) a szocidlis szolg6ltatdsokat igenybe vevokkel vegzett
eredm6nyes szoci6lis munka
az ig6nybevev6k r6sz6re szolgdltat6shoz, ell6trlshoz
jutas megszervez6se
az eg6szs6gugyi ell6t6shoz valo hozzAjut6s
megszervez6se
k) szoci6lis 6llapot nyomon kdvet6se
a szocidlis szakmai vizsg6lat, elemz6s, a szoci6lis
ellatas tervez6se, szervez6se, a kOltsegek tervez6se
m) az int6zmeny/szolg6ltato hatos6gi vagy
tdrv6nyess6gi ellen6rz6s6t, szakmai vagy
td rv6nyess6g i fe U gyelet6t v egzo sze rvezetek
munk6jiinak az el6seglt6se, szolgdltat6s ny0jtdsa,
valamint tev6kenys6gUnket ellen6rz6 audit sorln az
elsz6molds
Az adatkezel6s jogalapja
- A Szolq6ltat6 6ltal fenntartott Szoci6lis Tdrv6nv
hatSlva ali tartoz6 szoci6lis szolq6ltat6sok
eset6ben a szem6lves adatok kezel6s6t torv6nv
iria e15. A szoci6lis szolg5ltato torv6nv

0

i)
j)
l)

I

Az adatkezel6s
jogalapja

:

rendelkezesei (Szoctv.) alapi5n kezeli

az

iq6nvbevev6k adatait. (Szoctv. 20. S; lnfotv,S g a)
pontja; a GDPR 6rtelm6ben az adatkezel6sre az

adatkezelore vonatkoz6

jogi

teljesitese keret6ben kerUl sor,

-

kotelezettseg
az k6zerdeku

feladat v6grehajt6s6hoz szUkseges).
Az 6rintett hozz6i6rul6s5nak megad6sa azokban
az esetekben szr.ikseqes. ha a iogszabSlLban
rogzitett adatkoron 6s c6lokon t0l tov5bbi
adatokat ker az adatkezel6.

Az adatok forrisa

6rintett term6szetes szem6ly

Az 6rintettek kore

szolgriltatdst igenybe vevo term6szetes szem6ly

Az adatkezel6 Altal
kezelt szem6lyes
illetve krilonleges
adatok felsorolisa

1) A nyilvAntartisba v6telhez sztiks6ges adatok: (a
nyilvdntart6s a v6ltoz6sok nyomon kdvethet6seget
biztosit6 elektronikus 0ton is vezetheto), A
nyilvSntartdsba v6telhez szUks6ges adatok koret a
Szoctv. rendelkez6sei rcigzitik:

n) N6v (le6nykori n6v)
o) Anyja neve
p) SzUletesi hely, idopont

q)

Lakclm, tartozkod6si hely, 6rtesit6si cim
r) Telefonszdm
s) E-mail clm
Szem. ig. sz6ma
u) Adoazonosito jel
v) TAJ-sz6ma
w) AllampolgiirsSga (.1og5ll6sa: bevdndorolt,
letelepedett, menekUlt, hontalan)
x) A k6relmez6 cselekv6k6pess6g6re
vonatkozo adat
y) A k6relmezo t6rv6nyes kepvisel6je,
adatai, el6rhetosege
z) A kerelmezo megnevezett
hozzftartozojAnak szU letes i neve,
telefonsz6ma, lak6- 6s tart6zkoddsi helye
vagy 6rtesit6si cime

t)

2)

A

szolg6ltat6s megkezd6s6t kovet6en a
nyilvSntart6s kieg6szril az alSbbi adatokkal

adatfelv6tel kcire:
c) Az ell6t6s megkezd6s6nek 6s
megszUntet6s6nek d6tuma, az ellAtAs

d)

e)

megszUntet6s6nek m6dja, oka
A jogosults6gi feltetelekre 6s az azokban
bekovetke zelt v 6ltoz6sokra vo n atkozo
adatok, kUlon6sen a szoci6lis r6szorults6g
fenn6ll6sa, a rSszorultsdrgot megalapozo
kOrUlm6nyekre vonatkoz6 adatok
(egeszsegUgyi 6llapot, orvosi
szakv6lem6nyek)
A szociSlis r6szorults6g fenndll6sa a terltesi
d'rj megSllapit6shoz szUks6ges jOvedelm i
adatok

3) A szociAlis ellSt6sok ig6nyl6shez szriks6ges
szakvelemrinyek a k6relemhez csatoland6

dokumentici6 jogszab6ly alapjSn (9/1999 SZCSM

4)
Adatfeldolgoz6k
megjelciklse

rendelet).

A

szociSlis ellSt6sok nyrijtSsSnak folyamat6ban
keletkez6 eqy6b ellAtotti dokument5ci5:

konyvelo
irodavezeto

int6zmenyvezetok

AdatszolgAltat6s

a)

A

b)

21 S)
Adatszolg6ltatfs az orszdgos jelent6si rendszer

Szoctv. 20, 6s 201C. S- ban szab6lyozott
nyilviintartdsbol adat csak az adatigenylesre jogosult
szervnek 6s a jogosults6got meg6llapito szociiilis
hat6skort gyakorlo szervnek szolg6ltathato (Szoctv.

szdm5ra. A fenntarto az orszilgos jelentesi rendszer
szAmara koteles bejelenteni a kUlon jogszabalyban
meghatdrozott-szemelyes adatnak nem min6sUloadatokat (Szoctv. 20lB es 20lCS). A korm6ny Sltal
kijelolt szerv- a szoci5lis szolgdltat6s rendszer6nek 6s
finanszlrozAsAnak tervezhet6s69e miatt- orsz6gos
jelentesi rendszert mtikddtet
tovdbbiakban:

(a

KENYSZT).

c) Adatszolg6ltatis Magyar Allamkincst6r fel6: A
fenntarto a szoci6lis szolg6ltatilsok terUleti
lefedetts6genek megdllapit6sa erdekeben a h6nap
els6 napj6n az 6ltala fenntartott szoci6lis

szolgSltat6kn6l, int6zmenyekn6l nyilv6ntartiisban lev6
k6relmez6k T6rsadalombiztositdsi Azonosito Jelet
szociSlis szolgiiltat6nk6nt,
intezmenyenkent

(szekhelyenk6nt, telephelyenkent) minden honap

otodik napjdrig megkuldi a Magyar Allamkincstdrnak. A
kincstdr a kapott adatokat osszeveti a nyilv6ntart6s
adataival, 6s azokbol az esetleges 5tfedesek
kiszr-ires6vel
enged6lyesenk6nt, terUletileg 6s
orsz6gosan kisziimolja az egyes szolg6ltatiisokra

-

-

vfrakozo szem6lyek szAmAt,

T6 rsad

lom b iztos itii

majd

a

Azonosito

Jeleket
halad6ktalanul torli (Szoctv. 20. S (2a) bekezdes). A
kincst5r a szem6lyes gondoskod6st ny0jto szoci6lis
ell6t6sok,
szolg6ltat6sok
finanszlrozaslnak
ellen6rz6se celj6bol nyilvdntart6st vezet (Szoctv.20lC.
S (1) bekezdes), A kincstdr altal vezetett
nyilviintartdsbol adatot kerhet a szoci6lis,
gyermekjoleti 6s gyermekv6delmi szolgaltatok,
int6zm6nyek 6s h6lozatok hatosiigi nyilv6ntartds6ra (a
tov6bbiakban: szolg6ltat6i nyilv6ntartds) vonatkozo
a

s

i

hat6s6gi eljirSsok lefolytat6s6ra kijelolt hat6s5g (a

tov6bbiakban: mfikcid6st engedrilyezS szerv)

a

Ha torveny m6sk6nt nem rendelkezik,

a

szolg6ltatoi nyilvSntartdsra 6s a hat6s6gi ellen6rzesre
vo natkozo elj6rds6r nak a lefolytatdsa cel i6b6l.

Az adatkezelessel
kapcsolatos adatok
meg5rzesi ideje

nyilvSntartasokbol a szociSlis ell5t6sra valo jogosultsiig
megszrin6s6t6l sz5mltott 5 6v eltelt6vel - a szolgiilati
id6re jogosfto ell6tdsok kiv6televel - t6rolni kell az adott
szem6lyre vonatkoz6 adatokat. A szolg6lati id6re jogosito
ell6tdsok esettiben az adott szem6lyre vonatkoz6 adatok
t6rleset a Kormdny rendeletben szabAlyozza.

Milyen szervez6si 6s
biztons6gi
int6zked6seket
tesztink az On adatai
v6delm6ben?

6s biztonsSgi

Szervez6si

int6zked6sek az

adatai

adatbiztons6g kovetelm6nyeinek

megtart6sa

vedelm6ben:

Az

6rdekeben az Adatkezelo az lnfotdrveny rendelkez6sei

alapj6n

Ugyel az

fokozottan

adatbiztonsiig

kdvetelmeny6nek megtart6s6ra, ennek kereteben
megtette a megfelel6 int6zked6seket a jogosulatlan
hozzAf6r1s, megv6ltoztat6s, tovdbbitdrs, nyilv6noss6gra

hozatal, torles vagy megsemmislt6s,

veletlen

megsemmisUl6s 6s s6rUl6s, tovabb6 az alkalmazott
technika megv6ltoz6sab6l fakado hozzAferhetetlenn6
vdliis ellen. Ezzel kapcsolatban az Adatkezelo kijelenti,
hogy minden munkatarsa, aki a fent megjelolt szemelyes
es kUlonleges adatokhoz hozzAf1r, k6teles az adattitok
meg6rz6s6re. Az adatait jelsz6val ell6tott, kul6n e celbol

fejlesztett informatikai adatbdzisban t6roljuk

sajat
szerveren a papiron 6tadott iratokat emellett papir alapon
is.

Az

adatkezel6, illetve tevekenysegi koreben az
adatfeldolgoz6 k6teles gondoskodni az adatok
biztons6g616l, kdteles tov6bbii megtenni azokal a

technikai

6s szervez6si int6zked6seket 6s

kialakitani

azokal az elj6rdsi szab6lyokat, amelyek az Infotv,
valamint az egyeb adat- 6s titokvedelmi szabalyok

6rv6nyre juttatdsahoz szUksegesek.

Az adatokat megfelelo intezkedesekkel vedjUk kUlonosen
a jogosulatlan hozzAf6r6s, megv6ltoztat6s, tov6bbitds,
nyilv5nossiigra hozatal, tdrl6s vagy megsemmisit6s,
valamint a v6letlen megsemmisUles 6s s6rUles, tovdbbdr
az alkalmazott technika megv6ltozdsabol fakado
hozzaflrhetetlen n6

v6

l5s

el

len.

A szemelyes adatok elektronikus feldolgoz6sa sor6n

az

adatkezelo tov6bbi int6zked6sekkel biztositja:

tr

a jogosulatlan adatbevitel megakad6lyozAsitt

A

kdzponti szerverhez minden felhaszn6lo sajiit

individu6lis felhasznd16 n6vvel 6s jelszoval fer hozza.

A az automatikus adatfeldolgozo rendszerek
jogosulatlan szem6lyek 6ltali, adat6tviteli berendez6s
segits6gevel tdrteno
haszndlat6nak
E
n

megakadiilyozSsdt;

annak ellen6rizhetoseget 6s megallapithat6s69iit,
hogy a szem6lyes adatokat adat6tviteli berendez6s
alkalmazAsdval mely szerveknek tov6bbitottdk vagy
tovabbithatj6k;
annak ellenorizhetoseget 6s megiillapithatos6g6t,
hogy mely szem6lyes adatokat, mikor 6s ki vitte be
az automatikus adatfeldolgozo rendszerekbe;

! a telepitett rendszerek

Uzemzavar eset6n torteno

helyre6llithatos6g6t es

azt, hogy az automatiz6lt feldolgozds sor6n

fellepo

hib6kr6l jelent6s keszUljOn.

Az adatkezeltissel
kapcsolatban 6nt
milyen jogok illetik
meg?

A szem6lyes adat jogosultjSt megillet6 jogok:
Azokat a term6szetes szem6lyeket, akinek a szem6lyes
adatait az Adatkezelo kezeli, az Adatkezelo adatkezeleset
illetoen a kovetkezo jogosultsagok illetik:

a) tajekoztatiishoz valo jog.
b) helyesbit6shez valo jog;
c) elfeledteteshez va16 jog;
d) adatkezel6s korl6toz6s6hoz val6 jog;
e) adathordozhat6sdghoz valo jog;

f)

tiltakoz6shoz valo jog.

Az adatok torl6set abban az esetben k6rheti, ha

On

szerint az adatkezel6s jogellenes, az adatkezel6sre m6r
nincs szUkseg azokb6l a c6lokbol, amelyek 6rdek6ben az
adatkezel6s folyt, vagy ha az adatokat unios vagy
tag6llami jogi kotelezetts6g alapjdn t6rolni kell.
T6ves adatrdgzit6s vagy adataiban bedllo v6ltozds eset6n
termeszetesen k6rheti a kezelt adatok helyesbiteset.
Az adatok kezel6se ellen a tiltakozhat is a szolgdltatiis
nyfjt6srit kdvet6en, ebben az esetben az adatait toroljuk,
kiv6ve, ha bizonyitani tudjuk, hogy az adatkezel6st olyan

k6nyszerito erejri jogos okok indokolj6k, amelyek
els6bbs6get 6lveznek az On 6rdekeivel, jogaival
szemben, vagy amelyek jogi igenyek eloterjeszt6s6hez,

6rv6nyesites6hez vagy v6delmehez kapcsolodnak.
Milyen jogorvoslati
lehet5s6gek illetik
meg Ont?

Jogorvoslati lehet6s6gek:
1jekoztat6st kerh et a Szo g 6 ltat6t6 I, m i nt Ad atk ezelotol
arr6l, hogy mely szemrSlyes adatait milyen c6lbol, milyen
m6don kezeljUk, valamint m6solatot k6rhet azon
szem6lyes adatokrol, amelyeket kezelUnk. Rendelkezesi
6s hozzAferesijogait - eppen adatainak v6delme
6rdek6ben - csak el6zetes azonoslt6st kovet6en tudjuk
biztositani. Ezerl. k6rjUk, hogy az adatkezel6ssel
6sszefUgg6 kereseit, nyilatkozatait, panaszait I16sban
jelentse be, illetve ha ez valamilyen okn6l fogva nem
lenne lehets6ges, akkor a jelen adatkezel6si
tiijekozatoban rdgzitett e-mai 6s telefonszSmon jelezze az
Adatkezelo fele. Amennyiben a szemelyes adat jogosultja
a szem6lyes adatai kezel6se vonatkoz6s6ban azt
tapasztalja, hogy az Adatkezelo megserli az adatv6delmi
jogszabalyokban meghatdrozottakat, rigy jogai v6delme
erdekeben jogorvoslati k6relem mel ford u hat a terU letileg
illetekes birosiighoz, vagy a Nemzeti Adatvedelmi es
T

I

I

I

nformdci6szabads6g Hatos59 hoz.

A Nemzeti Adatvedelmi 6s lnform6cioszabads6g Hatosiig
el6rhet6s6gei:

Szekhely: 1125 Budapest, Szil6gyi Erzsebet fasor

221C.

Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391 -1410
Elektron ikus el6rhet6seg : ugyfelszolg alat@ na

i

h. h u

Weboldal : http ://naih-hu
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Valk6, 2018. m6jus 18.
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