
Intézményi adatkezelési tájékoztató a Szociális Szolgáltató Központ Szentlőrinc 
szolgáltatásait igénybe vevők, ellátottai és üzleti partnerei részére az Intézmény által kezelt 
személyes adatokról és az Intézmény adatkezeléséről. 

Az alábbi tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy Ön tájékozódhasson a Szociális Szolgáltató Központ 
Szentlőrinc (továbbiakban Intézmény) személyes adatai kezeléséről szolgáltatásait igénybe vevők, 
ellátottai és üzleti partnerei tekintetében. 

 A tájékoztatót az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi 
Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény („Info tv.”) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 
rendelkezéseit követtük elsősorban. Jelen dokumentumban - ha külön nem jelöljük -, akkor a 
„GDPR” rendeletre, mint Európai Uniós legfelsőbb jogforrásra hivatkozunk. 

1. Alapvető fogalmak
Adatkezelő: a Szociális Szolgáltató Központ Szentlőrinc jogi személy, mely az adatok kezelésének 
célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket 
meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.  
Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy 
Érintett– közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.  
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy 
közvetve – azonosítható természetes személy, jelen adatvédelmi nyilatkozat vonatkozásában az 
Adatkezelő valamennyi ügyfele, partnere, az Adatkezelővel elektronikus, postai vagy egyéb úton 
kapcsolatba lévő természetes és jogi személyek. 
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet 
vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, 
tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, 
felhasználása, közlése, továbbítása vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra 
hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése, valamint az 
adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, 
valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése. 

2. Adatkezelő(k), adatfeldolgozó(k)
Adatkezelő: SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZENTLŐRINC (a továbbiakban Intézmény)  
Törzsszáma: 332545202, Adószám: 16623284-1-02, Székhely: 7940 Szentlőrinc, Munkácsy Mihály u. 
1-3.
e-mail cím: szockozpont@szszko.t-online.hu
Képviseli: Szentivánszkiné dr. Örkényi Anna intézményvezető

Adatvédelmi tisztviselő: Adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekkel az adatvédelmi tisztviselő 
kinevezéséig az Intézmény vezetőjét kereshetik:  Szentivánszkiné dr. Örkényi Anna 
intézményvezető, e-mail cím: szockozpont@szszko.t-online.hu, tel: +36-73/371-016 

További Adatkezelő: Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal 
Adószám: 15808725-1-02, 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
Az Önkormányzat számviteli-könyvelési és informatikai szolgáltatásokat nyújt az Intézménynek. 

3. Az Érintettek jogai
Az érintettet megillető jogokat az Info tv. (2011. évi CXII tv. 2018.08.25-től érvényes módosítása) II/
A. fejezete, valamint a GDPR rendelet (59)-(68) pontjai és III. fejezete is részletesen tárgyalja,
melyeket az intézmény maradéktalanul biztosít, gyakorlásukat elősegíti az Érintettek számára.
1. Előzetes tájékozódáshoz való jog.

mailto:szockozpont@szszko.t-online.hu
mailto:szockozpont@szszko.t-online.hu


2. A hozzáféréshez való jog: az Érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve kérelmére személyes adatait és azok
kezelésével összefüggő információkat rendelkezésére bocsátjuk.

3. Helyesbítéshez való jog: az Érintett kérelmére személyes adatait javítjuk, helyesbítjük,
kiegészítjük.

4. Adatkezelés korlátozásához való jog: az Érintett kérelmére személyes adatai kezelését
korlátozzuk (azokon a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet nem végzünk), különösen, ha
vitatja az adatok pontosságát, akkor a tisztázásig; vagy ha az adatkezelés jogellenes, de az
Érintett zárolást kér; vagy ha jogi igénye előterjesztése érdekében kéri ezt; vagy amennyiben
tiltakozott az adatkezelés ellen, akkor a jogos érdek megállapításáig.

5. Törléshez való jog: az Érintett kérelmére személyes adatai törlését akkor kötelességünk
indokolatlan késedelem nélkül megtenni, ha a célhoz a személyes adatokra már nincs szükség;
vagy ha a hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; vagy ha az
érintett tiltakozik az adatkezelés ellen (azaz jogos érdekből történő adatkezelés esetében), és
nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; vagy ha a személyes adatokat
jogellenesen kezelték; vagy ha jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a törlés; vagy 16 éven
aluli kiskorú számára kínált szolgáltatás, szülői beleegyezés esetében.
Érintett törlési kérelme esetében amennyiben azt jogos érdek vagy jogszabályi előírás vagy
bármely egyéb ok nem teszi lehetővé, úgy amennyiben lehetséges, a törlés helyett zárolást
ajánlunk fel.

6. Tiltakozáshoz való jog: az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból
bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben annak jogalapja jogos
érdek (adatkezelő vagy harmadik fél részéről).

7. Adathordozhatósághoz való jog: az Intézménynél automatizált módon adatkezelés nem zajlik,
ezért ilyen módon nem tudunk adatot szolgáltatni.

Az önkéntes hozzájárulás jogalapján kezelt adatok kezeléshez való hozzájárulást az érintett bármikor 
visszavonhatja. A visszavonás nem befolyásolja az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét. Az ellátási 
/ szolgáltatási megállapodás megkötéséhez és a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatok 
kezeléséhez való hozzájárulás visszavonása miatt ilyen esetben az ellátást, szolgáltatást az Intézmény 
nem tudja nyújtani a továbbiakban. 

Az intézmény az Érintettek jogainak gyakorlása elősegítése érdekében megfelelő műszaki és 
szervezési intézkedéseket tesz, adatvédelmi tisztviselőt nevez ki az érintetti közvetlen kapcsolattartás 
elősegítésére.  
Intézmény az érintett jogainak gyakorlását ingyenesen biztosítja kivéve, ha az érintett kérelme 
egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, ilyenkor észszerű 
összegű díjat számíthat fel (1.500 Ft / oldal), vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő 
intézkedést.  
Adatkezelő Intézmény kérheti a benyújtó személyazonosságának hitelt érdemlő módon történő 
igazolását, ha megalapozottan feltételezhető, hogy a kérelmet benyújtó személy nem az érintett. 

Az intézmény az érintett által benyújtott kérelmet a legrövidebb idő alatt teljesíti, de legfeljebb 25 
napon belül elbírálja, és a döntésről az érintettet írásban (vagy ha elektronikus úton nyújtották be, 
akkor elektronikus úton) értesíti. Ez a határidő indokolt, bonyolult esetben 2 hónappal 
meghosszabbítható, az érintett ez irányú 25 napon belüli értesítése mellett, az ok megjelölésével. 

4. Jogorvoslati tájékoztatás
Az az alábbi hatósághoz fordulhat jogorvoslatért: 
NAIH – Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
1363 Budapest, Pf. 9.; 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 
tel: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; web: http://naih.hu 
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A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető. Továbbá az Érintett a személyes 
adatai védelméhez való jogait polgári bíróság – az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszék 
vagy (választása szerint) a lakóhelye vagy ennek híján tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék 
– előtt érvényesítheti. 

5. Tájékoztatás adatvédelmi incidens esetére 
Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon 
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, 
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 
Esetleges adatvédelmi incidens esetén – a jogszabályokkal összhangban - az Intézmény mindent 
megtesz a hatás mérséklésére, és intézkedéseket tesz ennek jövőbeli elkerülésére. Ha az incidens 
valószínűsíthetően magas kockázattal jár az jogaira és szabadságaira nézve, akkor az Érintetteket 
haladéktalanul értesíti. Szükség esetén értesíti a hatóságot. Az incidensekről nyilvántartást vezet. 

6. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás 
Az Intézménynél nem zajlik automatizált döntéshozatal vagy profilalkotással járó adatkezelés. 

7. Adattovábbítás 
Az intézmény személyes adatokat csak a törvényi előírásoknak való megfelelés biztosítása céljából 
továbbítja további adatkezelőjének. A további adatkezelő az adatokat az Intézménnyel kötött 
megállapodás szerint, az adatvédelmi jogszabályok betartásával, azok bizalmas jellegének 
megőrzésével és titoktartási kötelezettség mellett kezeli. A további adatkezelőn kívül személyes 
adatokat az érintett hozzájárulásának hiányában csak a törvényben meghatározott szerv vagy 
személy részére, és csak az abban meghatározott adatkörben, a célhoz kötöttség elvének 
maradéktalan érvényesítésével továbbít az Intézmény; pld. hatóságoknak illetve hatósági vagy 
hivatali, szakági ellenőrzéskor (NAV, társadalombiztosítási szervek, stb.) adatok átadásra kerülnek a 
jogszabályok szerint meghatározott és szükséges mértékben, illetve ha a továbbításra jogszabály 
alapján létrehozott kötelező nyilvántartásba vétel céljából kerül sor (pld. KENYSZI nyilvántartás a 
Magyar Államkincstárnál). 
Külföldi adattovábbítás nincs az Intézménynél. 

Amennyiben az Érintett harmadik fél adatát közli felénk, megadja számunkra, úgy az adatok 
pontosságáért az Érintett felel, csakúgy mint azért, hogy az adatok átadására, közlésére, feltárására a 
harmadik féltől (pld. családtag, hozzátartozó) felhatalmazással rendelkezik. 

8. Az adatkezelés biztonsága 
Az Adatkezelő – a GDPR 5. cikk (1) bek. f.) pontjában, valamint 25. cikkében foglaltakkal összhangban 
– gondoskodik az érintettek által rendelkezésre bocsátott adatok biztonságos tárolásáról. Az 
Adatkezelő az adatok kezelése során olyan technikai és szervezési intézkedéseket, valamint eljárási 
szabályokat alkalmaz, amelyek biztosítják a személyes adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférés 
lehetőségét, illetve az adatok jogellenes megváltoztatásának, továbbításának, nyilvánosságra 
hozatalának, törlésének vagy megsemmisülésének elkerülését, így alkalmasak a GDPR, az Info tv. 
valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényesítésére. 

9. Az egyes adatkezelési tevékenységek részletei 

Az alábbiakban az egyes tevékenységi területekre vonatkozó átfogó adatkezelési tájékoztatást 
nyújtjuk az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottak szerint. Az egyes szolgáltatások igénybe 
vételét megelőzően azok adatkezeléséről további részletes tájékoztatót nyújtunk az Érintetteknek. 

Amennyiben az adatkezelésünkről további kérdése lenne, vagy szeretné az Adatkezelési és 
Adatbiztonsági Szabályzatunkat megtekinteni, úgy kérjük, hogy kérését adatvédelmi tisztviselőnkhöz 
intézze, annak fent megjelölt elérhetőségén. 



Üzleti partneradatok kezelése az Intézménynél 
Érintettek köre: partnerek kapcsolattartói - képviselői, egyéni vállalkozó és magánszemély partnerek. 
Személyes adatok köre: cég képviselők neve; kapcsolattartók kapcsolattartási adatai, egyéni 
vállalkozók szerződéshez / számlázáshoz szükséges adatai (név, cím/székhely, adószám, esetleg 
bankszámlaszám); magánszemély partnerek / megbízottak természetes személy azonosítói, TAJ 
számuk, adóazonosítója, lakcíme; kapcsolattartási adatai, bankszámlaszáma. 
Személyes adatok forrása: érintett vagy nyilvános forrás. Kapcsolattartási adat megadása nem 
feltétele a szerződéskötésnek.  
Adatkezelés célja: Kapcsolattartás az üzleti partnerekkel, üzletek létrehozásának elősegítése, az 
Intézmény működésnek biztosítása. Szerződések / megállapodások kötése, teljesítése, 
megszüntetése; kötelezettségek teljesítése és jogok érvényesítése. Szerződéshez kapcsolódó egyéb 
ügyintézés, számlázás, reklamáció. 
Adatok kezelését lehetővé tevő jogalapok: 
Szerződés teljesítése – 6. cikk (1)b pont 
Jogszabály - 6. cikk (1) c pont 
Érintett hozzájárulása  – 6. cikk (1)a pont 
Adattovábbítás, címzettek kategóriái: a további adatkezelő Önkormányzat felé számviteli-könyvelési 
feladatok elvégzése érdekében, aki további adattovábbítást végez a jogszabályi előírások szerinti 
hatóságnak, jelentéshez (pld. NAV); értékhatáron túli szerződések engedélyezése érdekében. Minden 
egyéb jogszabályban előírt esetben vagy jogszabály biztosította jogkörben elrendelt, hatósági vagy 
tulajdonosi / ellenőrző szerv általi ellenőrzésekor számukra adatot továbbíthatunk. 
Adattárolás időtartama, meghatározásának szempontjai: a számviteli bizonylatok (ilyenek a 
szerződések, számlák, és minden, az elszámolást alátámasztó dokumentum) a hatályos jogszabályi 
háttér előírásainak megfelelően (számviteli törvény 169. §) a szerződés / számla teljesítését lezáró 
üzleti évet tartalmazó beszámoló benyújtási időpontja + 8 év időtartamig nem törölhetők, az 
Intézmény eddig őrzi azokat. Egyéb bizonylatokat Ptk. objektív elévülés szerinti 5 évig kezeli. 
Kapcsolati adatok hozzájáruláson alapuló kezelése esetében a vevő / beszállító esetleges tiltakozásáig 
az adatkezelés ellen - azaz a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük adatát. 

Idősellátás adatkezelése – idősotthon 

Érintettek köre: idősotthoni ellátást kérelmezők; ellátott gondozottak. 
Adatokat kezel még jogszabályi előírások szerint: legközelebbi hozzátartozó / közös háztartásban élő 
hozzátartozó, törvényes képviselő, tartásra kötelezett vagy azt vállaló hozzátartozó, kapcsolattartásra 
a kérelmező által megnevezett hozzátartozó személyekről. 
Személyes adatok köre: A kérelmező természetes személyazonosító adatai; kapcsolattartási adatai; 
állampolgársági adatai. Cselekvőképesség mértéke, cselekvőképességet érintő gondnokság adatai. A 
törvényes képviselő személyazonosító adatai, legközelebbi hozzátartozó / közös háztartásban élő 
hozzátartozó. Közeli hozzátartozó / tartásra kötelezett természetes személyazonosító adatai; 
kapcsolattartási adatai; jövedelmi helyzete. Nyugdíja folyósításának helye, módja. 
Társadalmi státuszára, iskolázottságára, lakáskörülményeire, családi körülményeire, szociális 
helyzetére vonatkozó adatok. 
Ellátás igénylésének alapjához kapcsolódó adatai; jövedelmi helyzete; vagyoni helyzete; soron kívüli 
ellátás igénylés oka, igénylés időpontja. Felvétel és sürgősségi indoka. Ellátását érintő egyéb adatok 
(pld. közgyógy igazolvány, fogyatékosság és támogatás, stb.). 
Egészségi, fizikai és mentális állapotra és azok változására vonatkozó adatok. 
Az elhelyezéssel kapcsolatos adatok (pld. életvitel, szokások, szabadidő, látogatók, hittevékenység). 
Vallása, vallásgyakorlása, érdeklődési köre, mely megadása opcionális, továbbá hozzájárulása alapján 
róla hang- és képfelvétel. 
Gondozásból való kikerülés ténye, időpontja, indoka 
Személyes adatok forrása: érintett és hozzátartozója. Az érintett hozzájárulásával és tudtával az 
előgondozást végző, valamint az érintett háziorvosa. Gondozás során az Intézmény szakszemélyzete 



és orvosa. Az Intézmény a jogszabályban rögzítettek szerinti adatokat kezeli, azok megadása nélkül 
ellátási megállapodás nem köthető, kivéve az opcionálisan megadott adatokat. 
Adatkezelés célja: A gondozott bentlakásos idősotthoni ellátásban, szolgáltatásban való részesítése: 
kérelmének megalapozottsági és jogosultsági vizsgálata, szolgáltatási szerződés / megállapodás 
megkötése, teljesítése; jogok érvényesítése, kötelezettségek vállalása. Az ellátott gondozása, 
ellátása, szükségleteinek biztosítása: fizikai, mentális és életvezetési segítése. A megállapodás 
megszűnése, gondozásból való kikerülés. 
Adatok kezelését lehetővé tevő jogalapok: 
Érintett hozzájárulása – 6. cikk (1)a pont 
Szerződés – 6. cikk (1)b pont 
Jogi kötelezettség teljesítés (jogszabály) – 6. cikk (1)c pont  
Jogos érdek – 6. cikk (1)f pont 
Érintett hozzájárulása – személyes adatok különleges kategóriái - 9. cikk (2) a) pont 
Érintett szociális biztonsághoz való joggyakorlása, adatkezelő ilyen irányú kötelezettsége – személyes 
adatok különleges kategóriái - 9. cikk (2) b) pont 
Szociális ellátás nyújtása – személyes adatok különleges kategóriái - 9. cikk (2) h) pont  
Adattovábbítás, címzettek kategóriái:  
Az előgondozás során kapcsolatfelvétel történhet a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátások igénybevételéről szóló rendelet szerint: szociális ellátást biztosító személlyel – 
intézménnyel; települési önkormányzattal; háziorvossal – kezelőorvossal; gyámhivatallal; törvényes 
képviselővel – hozzátartozóval. 
Megalapozott kérelem esetén az adatok továbbításra kerülnek az Önkormányzathoz, várólistára 
kerülést a polgármester hagyja jóvá. A felvételi döntésben részt vesz az Intézmény Orvosa. 
Az ellátások igénybe vételéről a MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR (MÁK) felé napi online jelentés készül 
(KENYSZI), az ellátott természetes személyazonosító adataival és TAJ számával. 
A jogszabályok megszabta egyéb esetekben történik adatszolgáltatás, továbbítás (pld. fogyatékossági 
támogatás, MÁK Nyugdíjfolyósító). Továbbá a Baranya Megyei Járási Hivatala felé továbbíthat adatot. 
További orvosi szakszolgáltatóknak, szakrendelésnek, kórháznak, betegszállítónak stb. adattovábbítás 
történik az érintett gondozott jelenlétében, hozzájárulásával, vagy létfontosságú érdekének 
védelmében. 
Patika, gyógyászati segédeszköz-gyártó felé az érintett önkéntes hozzájárulása alapján adatot 
továbbíthat az Intézmény, a hozzájárulás visszavonható. 
Ha az ellátást igénybe vevőt másik bentlakásos intézménybe helyezik át, úgy a fogadó Intézménynek 
az érintett egészségügyi adatait további kérés nélkül továbbítja az Intézmény.  
Haláleset esetében a nyilvántartott legközelebbi hozzátartozói, törvényes képviselő felé. 
Jogszabály megkövetelte és hatósági ellenőrzések egyéb eseteiben továbbíthat még adatot. 
Adattárolás időtartama, meghatározásának szempontjai: Az ellátásra való jogosultság / ellátási 
megállapodás megszűnését követő öt évig kezeli a gondozotti dokumentációt az Intézmény. 

Időskorúak további ellátási szolgáltatásainak adatkezelése: 
- Nappali ellátása – idősek klubja 
- Házi segítségnyújtás 
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás adatkezelése 
- Étkeztetés adatkezelése 

Érintettek köre: Kérelmező / ellátott gondozott.  
Adatokat kezel(het) még jogszabályi előírások szerint: törvényes képviselőről; a kérelem során 
felmerült érintettekről (legközelebbi hozzátartozó / közös háztartásban élő hozzátartozó, 
kapcsolattartásra a kérelmező által megnevezett hozzátartozó személyekről; 
valamint a térítési díjat fizető (tartásra kötelezett és képes / vagy azt vállaló) személyről a 
térítésköteles szolgáltatások esetében (jelenleg a házi segítségnyújtás és s jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás térítésmentes szolgáltatások, ezek esetében ezt az adatot nem kezeli az Intézmény). 



Személyes adatok köre: A kérelmező / gondozott természetes személyazonosító adatai (név, lakcím, 
telefonszám, anyja neve, születési helye és ideje, személyi igazolványa száma, TAJ száma); 
kapcsolattartási adatai; állampolgársági adatai;  
Törvényes képviselő / tartásra kötelezett / kérelmező által megnevezett legközelebbi hozzátartozó 
személyazonosító és kapcsolattartási adatai (pld. név, lakcím vagy tartózkodási hely, telefonszám, 
anyja neve, születési helye és ideje); a kérelmezővel egy háztartásban élő nagykorú személyek száma.  
Térítésköteles szolgáltatások esetében (idősek klubja, étkezés) jövedelemre vonatkozó adatok. 
Igényelt ellátás típusa, igénybevétel kívánt kezdete, időtartama; az ellátásból való kikerülés ideje, 
oka. 
Egészségi, fizikai, mentális érzelmi állapotára vonatkozó adatai, szükségletei, érdeklődése, szokásai. 
Személyes adatok forrása: érintett és hozzátartozója. Az idősek klubja esetében még az Intézmény 
szakszemélyzete és orvosa. Az Intézmény a jogszabályban rögzítettek szerinti adatokat kezeli, azok 
megadása nélkül ellátási megállapodás nem köthető, szolgáltatás nem nyújtható. 
Adatkezelés célja: Az érintett kérelmének fogadása az ellátás igénylése céljából, annak további 
megalapozottsági és jogosultsági vizsgálatához szükséges alapadatok beszerzése. Az érintett ellátása, 
gondozása; ellátási megállapodás megkötése és teljesítése, megszűntetése. 
Adatok kezelését lehetővé tevő jogalapok: 
Érintett hozzájárulása – 6. cikk (1)a pont 
Szerződés – 6. cikk (1)b pont 
Jogi kötelezettség teljesítés (jogszabály) – 6. cikk (1)c pont 
Jogos érdek – 6. cikk (1)f pont 
Érintett hozzájárulása – személyes adatok különleges kategóriái - 9. cikk (2) a) pont 
Érintett szociális biztonsághoz való joggyakorlása, adatkezelő ilyen irányú kötelezettsége – személyes 
adatok különleges kategóriái - 9. cikk (2) b) pont 
Szociális ellátás nyújtása – személyes adatok különleges kategóriái - 9. cikk (2) h) pont  
Adattovábbítás, címzettek kategóriái: Az ellátások igénybe vételéről a MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR 
(MÁK) felé napi online jelentés készül (KENYSZI), az ellátott természetes személyazonosító adataival 
és TAJ számával. 
A gondozott aktájába betekintést nem nyújt senkinek (pld. orvosnak vagy hozzátartozónak sem). Az 
ellátásból való kikerülés esetében a megnevezett hozzátartozó / törvényes képviselő értesítése 
megtörténik. Jogszabály megkövetelte és hatósági ellenőrzések egyéb eseteiben továbbít még 
adatot. 
Az idősek klubjának ellátása keretében az egyes szakgondozási, szakellátási feladatot végző, nem 
Intézményi dolgozók (pld. gyógytornász) a gondozott szakirányú ellátásához szükséges adatait 
megismerhetik. Szükség esetében a mentális állapotra vonatkozó adatok továbbításra kerülnek a 
pszichiátriai szakmai kollégium demencia centrumának. 
Adattárolás időtartama, meghatározásának szempontjai: Az ellátásra való jogosultság / ellátási 
megállapodás megszűnését követő öt évig kezeli a kérelmeket és a gondozotti dokumentációt az 
Intézmény. 

A család- és gyermekjóléti szolgálat tevékenységének adatkezelése (családsegítés) 

Érintettek köre: Elsődlegesen a Család (család tagjai) és a kiskorú gyermek(ek);  
Adataik kezelésében érintettek lehetnek még: egyéb családtagok, gyám, törvényes képviselő, szülő, 
gyermekvédelmi gyám, vagyonkezelő, gyermeket gondozó személy(ek), egyéb segítő / 
problémamegoldó / abba bevont (szak)ember, jelzőrendszeri tag 
Személyes adatok köre: Az érintettek természetes személyazonosító adatai, ideértve TAJ számukat 
is; kapcsolattartási adataik; családi állapot, iskolázottság. 
Minden egyéb, életkörülményeikre, mentális és fizikai képességükre és állapotukra, egészségi 
állapotukra, anyagi helyzetükre, jövedelmükre, pszicho-szociális állapotukra, lakáskörülményeikre, 
szociokulturális hátterükre, értékrendjükre, életmódjukra, családi viszonyaikra, rokoni kapcsolatokra, 
(szülői) magatartásukra, a gyermek tanulmányi képességeire és eredményeire – oktatására – 



nevelésére – fejlődésére, veszélyeztetettségre, stb. vonatkozó adat, melyek ismerete a cél 
megvalósulásához szükséges. 
Személyes adatok forrása: érintett hozzátartozója. Családsegítő, háziorvos, bevont szakember. Az 
Intézmény a jogszabályban rögzítettek szerinti adatokat kezeli, melyek a szolgáltatás nyújtásához is 
szükségesek, így azok megadása nélkül együttműködési megállapodás nem köthető. 
Adatkezelés célja: Családsegítő tevékenység, családsegítés, gyermekvédelem a jogszabályokban 
meghatározottak szerint. 
Adatok kezelését lehetővé tevő jogalapok: 
Érintett hozzájárulása – 6. cikk (1)a 
Szerződés – 6. cikk (1)b pont 
Jogi kötelezettség teljesítés (jogszabály) – 6. cikk (1)c  
Jogos érdek – 6. cikk (1)f 
Érintett hozzájárulása – személyes adatok különleges kategóriái - 9. cikk (2) a) pont 
Érintett szociális biztonsághoz való joggyakorlása, adatkezelő ilyen irányú kötelezettsége – személyes 
adatok különleges kategóriái - 9. cikk (2) b) pont 
Szociális ellátás nyújtása – személyes adatok különleges kategóriái - 9. cikk (2) h) pont  
Adattovábbítás, címzettek kategóriái: Az ellátások igénybe vételéről a MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR 
(MÁK) felé napi online jelentés készül (KENYSZI), az ellátott természetes személyazonosító adataival 
és TAJ számával. 
Jogszabály meghatározta esetekben, illetve ha hatósági intézkedésre van szükség, a Család- és 
gyermekjóléti központ felé jelez.  Intézkedésébe bevonja, bevonhatja a jelzőrendszer tagjait, más 
szakszolgálatokat, szakembereket, hatóságot, Önkormányzatot, stb. Bevonásra kerülhetnek az 
egészségügyi intézményrendszer tagjai (pld. háziorvos). A Szolgálat együttműködik a Gyvt. szerint, 
illetve segíti az alábbiak munkáját is: a Család- és gyermekjóléti központtal, a gyermek családba 
történő visszatérésében, helyettes szülői jogviszonynál a Biztos Kezdet Gyerekházzal, gyermekek 
átmeneti otthonával és családok átmeneti otthonával. Jelzőrendszeri tag jelzése esetében 15 napon 
belül visszajelzést küld a jelzőnek az intézkedésről. 
A család elköltözése esetében az új lakhely szerint Illetékes Család- és gyermekjóléti szervnek – 
családsegítőnek a teljes dokumentációt elküldi. Nem ismert lakcím esetében az megőrzésre kerül az 
Intézménynél a kiskorú érintett 18 éves koráig. 
Betekintési joga van a törvényes képviselőnek / szülőnek az iktatott dokumentációba, amennyiben 
nem zártan kezelendő vagy gyermekbántalmazási ügyről van szó. Gyermekbántalmazás esetében a 
jelző személye nem kiadható, iratba betekintés nincs. 
Jogszabály megkövetelte és hatósági ellenőrzések egyéb eseteiben továbbít még adatot. 
Adattárolás időtartama, meghatározásának szempontjai: Az ellátásra való jogosultság / ellátási 
megállapodás megszűnését követő öt évig kezeli a dokumentációt az Intézmény. Kiskorú érintett 
gyermekjóléti dokumentációját az ellátásra való jogosultság végéig - azaz 18 éves koráig – kezeli. 

Adatkezelés a Család- és gyermekjóléti szolgálatnál önkéntes segítségkérés esetében 

Érintettek köre: ügyfelek – segítséget kérők  
Személyes adatok köre: Az érintettek természetes személyazonosító adatai, ideértve TAJ számukat 
is; kapcsolattartási adataik;  
Az adott ügy megoldásához szükséges egyéb adatok (a szerteágazó ügyek miatt felsorolásuk nem 
lehetséges). 
Személyes adatok forrása: Érintett. Az Intézmény a jogszabályban rögzített és az ügy megoldása 
szempontjából elengedhetetlen személyes adatokat kezeli csak, így azok megadása nélkül a segítő 
tevékenység nem szolgáltatható. 
Adatkezelés célja: Szociális segítségnyújtás a jogszabályokban meghatározottak szerint. 
Adatok kezelését lehetővé tevő jogalapok: 
Érintett hozzájárulása – 6. cikk (1)a 
Szerződés – 6. cikk (1)b pont 



Jogi kötelezettség teljesítés (jogszabály) – 6. cikk (1)c  
Jogos érdek – 6. cikk (1)f 
Érintett hozzájárulása – személyes adatok különleges kategóriái - 9. cikk (2) a) pont 
Érintett szociális biztonsághoz való joggyakorlása, adatkezelő ilyen irányú kötelezettsége – személyes 
adatok különleges kategóriái - 9. cikk (2) b) pont 
Szociális ellátás nyújtása – személyes adatok különleges kategóriái - 9. cikk (2) h) pont  
Adattovábbítás, címzettek kategóriái: Az ellátások igénybe vételéről a MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR 
(MÁK) felé napi online jelentés készül (KENYSZI). Adattovábbítás zajlik még a Család- és 
Gyermekjóléti Központ felé, az ügy jellegéből fakadóan más szakemberek felé, az ügyfél 
problémájának megoldása érdekében. 
Jogszabály megkövetelte és hatósági ellenőrzések egyéb eseteiben továbbíthat még adatot. 
Adattárolás időtartama, meghatározásának szempontjai: Az ellátásra való jogosultság megszűnését 
követő öt évig kezeli a dokumentációt az Intézmény. 
 
A Család- és gyermekjóléti központ készenléti szolgálatának adatkezelése 

Érintettek köre: Hívást kezdeményező, hívó ügyfél. 
Személyes adatok köre: A hívás ideje, a hívó fél adatai (név, lakcím, életkor, stb.) 
Hívás oka, probléma: milyen ügyben hívott, kiskorú ügye, gyerekek 
Az ügy és megoldása szempontjából lényeges további, a hívó fél által megadott adatok 
Személyes adatok forrása: Érintett. A hívó fél adja meg az adatokat, intézkedést ő kezdeményez, az 
adatok megadása előfeltétele a szolgáltatás nyújtásának. 
Adatkezelés célja: Gyermekjóléti tevékenység, családsegítés, gyermekvédelem a jogszabályokban 
meghatározottak szerint; krízismenedzsment. 
Adatok kezelését lehetővé tevő jogalapok: 
Érintett hozzájárulása – 6. cikk (1)a 
Jogi kötelezettség teljesítés (jogszabály) – 6. cikk (1)c  
Jogos érdek – 6. cikk (1)f 
Érintett hozzájárulása – személyes adatok különleges kategóriái - 9. cikk (2) a) pont 
Érintett szociális biztonsághoz való joggyakorlása, adatkezelő ilyen irányú kötelezettsége – személyes 
adatok különleges kategóriái - 9. cikk (2) b) pont 
Szociális ellátás nyújtása – személyes adatok különleges kategóriái - 9. cikk (2) h) pont  
Adattovábbítás, címzettek kategóriái: Feljegyzés készül az ügy kapcsán, melyet a család- és 
gyermekjóléti szolgálat illetékes családsegítőjének átadásra kerül. A hívás jellegétől függően a 
szükséges intézkedés keretében értesítheti: a rendőrséget, gyámhivatalt / gyámhatóságot, 
tűzoltóságot, ügyeletet, mentőt értesíti, mozgósítja a segítséget az aktuális ügyben, adatot 
továbbíthat az önkormányzat /Fenntartó /települési jegyző, stb. felé. A feljegyzésről és az 
adattovábbításról a hívás során tájékoztatást kap az érintett. 
Jogszabály megkövetelte és hatósági ellenőrzések egyéb eseteiben továbbít még adatot. 
Adattárolás időtartama, meghatározásának szempontjai: Az ellátásra való jogosultság megszűnését 
követő öt évig kezeli a dokumentációt az Intézmény (mely jelen esetben a hívás ideje vagy további 
intézkedés szükségessége esetében az ügy megoldása). 
 
A Család- és gyermekjóléti központ felügyelt kapcsolattartási feladatának adatkezelése 

Érintettek köre: Gyermek, szülők illetve kapcsolattartásra jogosultak 
Személyes adatok köre: Név, lakcím, születési hely és idő. 
Személyes adatok forrása: Elrendelő hatóság (gyámhivatal, bíróság). 
Adatkezelés célja: Felügyelt kapcsolattartás biztosítása a jogszabályokban meghatározottak és a 
hatósági elrendelés szerint 
Adatok kezelését lehetővé tevő jogalapok: 
Jogi kötelezettség teljesítés (jogszabály) – 6. cikk (1)c  



Jogos érdek – 6. cikk (1)f 
Érintett szociális biztonsághoz való joggyakorlása, adatkezelő ilyen irányú kötelezettsége – személyes 
adatok különleges kategóriái - 9. cikk (2) b) pont 
Szociális ellátás nyújtása – személyes adatok különleges kategóriái - 9. cikk (2) h) pont  
Adattovábbítás, címzettek kategóriái: A kapcsolattartás eredményességéről az elrendelő hatóságot 
értesítik, egyéb adattovábbítás nincs.   
Jogszabály megkövetelte és hatósági ellenőrzések egyéb eseteiben továbbíthat még adatot. 
Adattárolás időtartama, meghatározásának szempontjai: Az érintett kiskorú nagykorúságáig illetve 
illetékesség megszűnéséig, az ügy lezárásáig őrzik. 

A Család- és gyermekjóléti központ szociális diagnózis felvétele feladatának adatkezelése 

Érintettek köre: Ügyfelek, családjuk, családtagjaik. 
Személyes adatok köre: Természetes személyazonosítók 
A diagnózis adatlapon szereplő (jogszabály megkövetelte) minden adat: az érintettek szociális, 
egészségi, jövedelmi helyzete, családi viszonyaik, rászorultság, stb. 
Személyes adatok forrása: Érintett – önkéntes. Az Intézmény csak a jogszabály megkövetelte 
adatokat kéri és kezeli, így ezek megadása a szociális diagnózis felvételének szolgáltatásához 
szükséges. 
Adatkezelés célja: Szociális diagnózis felvétel a jogszabályokban meghatározottak szerint. 
Adatok kezelését lehetővé tevő jogalapok: 
Érintett hozzájárulása – 6. cikk (1)a 
Jogi kötelezettség teljesítés (jogszabály) – 6. cikk (1)c  
Jogos érdek – 6. cikk (1)f 
Érintett hozzájárulása – személyes adatok különleges kategóriái - 9. cikk (2) a) pont 
Érintett szociális biztonsághoz való joggyakorlása, adatkezelő ilyen irányú kötelezettsége – személyes 
adatok különleges kategóriái - 9. cikk (2) b) pont 
Szociális ellátás nyújtása – személyes adatok különleges kategóriái - 9. cikk (2) h) pont  
Adattovábbítás, címzettek kategóriái: A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR (MÁK) felé a KENYSZI 
rendszerben adattovábbítás történik a nyújtott szolgáltatásról, ellátásról. Adatok továbbítása 
lehetséges a jogszabályban meghatározott címzettek felé (pld. háziorvos, bentlakásos gondozás), 
azzal, hogy a jogszabály változása várható, mely a szabályozást e ponton módosíthatja. Jogszabály 
megkövetelte és hatósági ellenőrzések egyéb eseteiben továbbíthat még adatot. 
Adattárolás időtartama, meghatározásának szempontjai: A jogszabály nem határoz meg 
adattárolási időt, így további szabályozásig az Intézmény az érintett jogainak védelme érdekében a 
törlésre nem irányoz elő határidőt. 

A Család- és gyermekjóléti központ óvodai és iskolai segítő tevékenységének adatkezelése 

Érintettek köre: A Szolgáltatást Igénybe Vevő Köznevelési Intézmény tanulói / gyermekek és 
családtagjaik (különösen szüleik és törvényes képviselőik), kivételes esetekben nevelőik. 
Személyes adatok köre: Minden olyan személyes adat, mely a szolgáltatás nyújtásához egyedi 
mérlegelés alapján szükséges (így különösen a gyermek és szüleik / törvényes képviselőjük 
természetes személyazonosító adatai, mint neve, születési helye és ideje, születési neve, lakcíme; 
családi kapcsolatrendszer, szociális körülmények, jövedelmi viszonyok, személyes kompetenciák, 
fizikai és pszichikai egészségi állapot, stb.; az igényelt szolgáltatás adatai (típusa, helye, oka stb.) 
Csoportos és önkéntes közösségi programok esetében: a programon részt vevő (törvényes 
képviselője) neve, aláírása, a program ideje, fénykép készítése esetében fotója. 
Személyes adatok forrása: Érintett – a részvétel önkéntes. Az adatok megadása a programban való 
részvétel feltétele. 
Adatkezelés célja: Szociális segítő munka során nyújtott szolgáltatásokkal a szociális munka 
módszereinek és eszközeinek felhasználásával az érintettek szociális- és egészségfejlesztése, sikeres 
iskolai előmenetelük támogatása, illetve veszélyeztetettségük megelőzése; a Köznevelési Intézmény 



és a Központ között létrejött együttműködési megállapodásban rögzített szolgáltatási tevékenység 
nyújtása. 
Adatok kezelését lehetővé tevő jogalapok: 
Érintett hozzájárulása – 6. cikk (1)a 
Szerződés – 6. cikk (1)b pont 
Jogi kötelezettség teljesítés (jogszabály) – 6. cikk (1)c  
Jogos érdek – 6. cikk (1)f 
Érintett hozzájárulása – személyes adatok különleges kategóriái - 9. cikk (2) a) pont 
Érintett szociális biztonsághoz való joggyakorlása, adatkezelő ilyen irányú kötelezettsége – személyes 
adatok különleges kategóriái - 9. cikk (2) b) pont 
Szociális ellátás nyújtása – személyes adatok különleges kategóriái - 9. cikk (2) h) pont  
Adattovábbítás, címzettek kategóriái: Adattovábbítás alapvetően nincs – kivéve a tevékenység 
nyújtását szabályozó jogszabályokban meghatározott esetekben, módon és címzettek felé, valamint 
pályázati jelentés az irányító hatóság felé (elsősorban a programok jelenléti ívei és 
fotódokumentációjuk). 
A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR (MÁK) felé a KENYSZI rendszerben adattovábbítás történik a nyújtott 
szolgáltatásról, ellátásról jelenleg nincs, későbbiekben várható. 
Jogszabály megkövetelte és hatósági ellenőrzések egyéb eseteiben továbbíthat még adatot. 
Adattárolás időtartama, meghatározásának szempontjai: A szociális ellátásra való jogosultságot 
követő öt évig, azaz az érintett kiskorú köznevelési intézményből való kikerülését követő öt évig 
kezeli adatát, továbbá a pályázat megkövetelte időtartamig. Későbbiekben – várható jogszabály-
módosításkor - ez felülvizsgálandó (a Szabályzat következő felülvizsgálatakor). 

10. A Tájékoztató hatálya
Jelen adatvédelmi tájékoztató 2019. január 01. napjától visszavonásig hatályos.  
Az Adatkezelő fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi tájékoztató módosítására. A jelen adatvédelmi 
tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben a GDPR, valamint a magyar jog szabályai, így 
különösen az Info tv. és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.  



 


