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1.Adatkezelő 
Megnevezése: Szilvásvárad és Térsége Szociális Társulás 

Székhelye: 3348 Szilvásvárad, Miskolci út 1. 

Vezető: Szaniszlóné Molnár Emese Diána 

Telefonszáma: +36-36-786-097 

Elektronikus postacíme: szszszk@szilvasvarad.hu  

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője: 

Neve: Varró Anna 

Telefonszáma: +36-36-816-233/29. mellék 

Postai kézbesítési címe: 3348 Szilvásvárad, Miskolczi út 1. 

Elektronikus postacíme: dpo@szilvasvarad.hu 

 

Jelen tájékoztató az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy 

visszavonható, az érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás és az adatkezelő 

hivatalos hirdető tábláján történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az 

érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.  

Adatkezelések bemutatása 
 

Érintetti jogok gyakorlása 

Az adatkezelés célja: Az Adatkezelőhöz érkezett, az érintett - személyes adatokhoz való 

hozzáférésre, azok helyesbítésére, törlésre vagy kezelésének korlátozására, és a személyes 

adatok kezelése elleni tiltakozásra, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogára 

irányuló- kérelmének elbírálása és teljesítése. 

Érintett: az adatkezelőnél érintetti jogát gyakorló személy. 

Adatkör: az érintett vezeték- és keresztnév, elérhetősége, valamint egyéb, az érintett 

azonosításához szükséges adatai, továbbá az üggyel vagy kérelmével kapcsolatban általa 

közölt adatok, köztük esetlegesen a személyes adatok különleges kategóriái. 

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés a GDPR II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés e) pont és 

(9. cikk (2) h pontján alapul, a szociális szolgáltató közérdekű feladatának végrehajtása 

érdekében szükséges  

A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, ha azokat nem az érintett 

bocsátotta az Adatkezelő rendelkezésére 

Az adatkezelő nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt. 

Adattovábbítás, címzettek kategóriái: 

Adattovábbításra nem kerül sor. 

A személyes adatok tárolásának ideje: az iktatástól számított 5 év. 

Környezettanulmány lefolytatása, felvétele 

Az adatkezelés célja  

Környezettanulmány felvételére akkor kerül sor, ha a döntés elkészítése során az eljáró szerv 

számára rendelkezésre álló iratok kiegészítésre szorulnak és a kérelmező, szolgáltatást 
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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 adatkezelés a GDPR II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés e) pont és (9. cikk (2) h pontján alapul, 

a szociális szolgáltató közérdekű feladatának végrehajtása érdekében szükséges. 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. 

A személyes adatok kategóriái: Szolgáltatást igénylő neve, Szolgáltatást igénylő anyja neve, 

Szolgáltatást igénylő születési helye, ideje, Szolgáltatást igénylő állandó lakcíme, 

Legközelebbi hozzátartozó adatai Természetes személy azonosító adatai 

Adatok forrása 

Közvetlenül az érintettől. 

Érintettek kategóriái 

Szolgáltatást igénybe vevő személyek. 

Adattovábbítás, címzettek kategóriái: 

Adattovábbításra nem kerül sor. 

Az adatkezelés időtartama 

Az Adatkezelő a személyes adatokat az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendelet és belső szabályzatok szerinti időtartamig őrzi 

meg. 30 év 

Család- és gyermekjóléti szolgáltatás 

Az adatkezelés célja  

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 adatkezelés a GDPR II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés e) pont és (9. cikk (2) h pontján alapul, 

a szociális szolgáltató közérdekű feladatának végrehajtása érdekében szükséges. 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  

A személyes adatok kategóriái 
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Igénybe vevő neve, Igénybe vevő lakóhelye, Igénybe vevő tartózkodási helye, Igénybe 

vevő születési helye, ideje, Igénybe vevő anyja neve, Igénybe vevő egyéb adatai. 

Adatok forrása 

Közvetlenül az érintettől. 

Érintettek kategóriái 

Szolgáltatást igénybe vevő személyek. 

Címzettek kategóriái: 

Jelzőrendszeri tagok 

Az adatkezelés időtartama: 5 év  

Személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekvédelmi ellátások 

Az adatkezelés célja  

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 adatkezelés a GDPR II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul, a szociális szolgáltató 

közérdekű feladatának végrehajtása érdekében szükséges. 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) 

Adatok forrása 

Közvetlenül az érintettől. 

Érintettek kategóriái 

Igénybe vevő, szülő, más törvényes képviselő, gondviselő. 

A személyes adatok kategóriái 

Gyermek családi és utóneve, születési neve; Gyermek születési helye, ideje; Gyermek anyja 

születési neve; Gyermek TAJ száma; Gyermek lakóhelye, tartózkodási helye 

Címzettek 

Szakorvos, háziorvos. 

Adattovábbítás 

Adattovábbításra nem kerül sor. 
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Az adatkezelés időtartama 

Az Adatkezelő a személyes adatokat az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendelet és belső szabályzatok szerinti időtartamig 15 

évig őrzi meg. 

Együttműködési megállapodás család- és gyermekjóléti szolgáltatás 

Az adatkezelés célja  

Együttműködési megállapodás megkötése család- és gyermekjóléti szolgáltatás 

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 

Az adatkezelés a GDPR II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul, a szociális szolgáltató 

közérdekű feladatának végrehajtása érdekében szükséges. 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. 

A személyes adatok kategóriái 

Igénybe vevő neve, születési neve; Igénybe vevő születési helye, ideje; Igénybe vevő 

lakóhelye, tartózkodási helye; Igénybe vevő anyja neve; Az igénybe vevő törvényes 

képviselőjének neve; Az igénybe vevő törvényes képviselőjének elérhetősége; Az esetkezelő 

családsegítő neve, elérhetősége. 

Adatok forrása 

Közvetlenül az érintettől. 

Érintettek kategóriái 

Igénybe vevő, szülő, más törvényes képviselő, gondviselő. 

A személyes adatok kategóriái 

Gyermek családi és utóneve, születési neve; Gyermek születési helye, ideje; Gyermek anyja 

születési neve; Gyermek TAJ száma; Gyermek lakóhelye, tartózkodási helye 

Címzettek 

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.) 

Adattovábbítás 

Nem történik. 

Az adatkezelés időtartama 

Az Adatkezelő a személyes adatokat az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendelet és belső szabályzatok szerinti időtartamig 5 évig 

őrzi meg. 

Jelzőlap család és gyermekjóléti szolgálat 

Az adatkezelés célja 
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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 adatkezelés a GDPR II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul, a szociális szolgáltató 

közérdekű feladatának végrehajtása érdekében szükséges. 1997. évi XXXI. törvény a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 17.§., 142.§. v Egészségügyi állapotra 

vonatkozó adatok: (9. cikk (2) h pont); Bűnügyi adat: (9. cikk (2) g pont) 

A személyes adatok kategóriái: Érintett neve; Születési helye, ideje; Anyja neve Anyja 

lakóhelye, tartózkodási helye; Érintett TAJ száma; Szülő, más törvényes képviselő, gondviselő 

személyes adatai; Szülő, más törvényes képviselő, gondviselő elérhetősége 

Adattovábbítás 

Adattovábbításra nem kerül sor. 

Adatok forrása 

Közvetlenül az érintettől. 

Érintettek kategóriái 

A jelzést tevő személy, érintett gyermek, érintett szülő vagy törvényes jogi képviselője. 

Címzettek 

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.) 

Az adatkezelés időtartama 

Az Adatkezelő a személyes adatokat az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendelet és belső szabályzatok szerinti időtartamig őrzi 

meg, Egészségügyi állapotra vonatkozó adatok: 25 év (9. cikk (2) h pont); Bűnügyi adat: 25 

év (9. cikk (2) g pont) 

Esetnapló család- és gyermekjóléti szolgálat 

Az adatkezelés célja Esetnaplóban rögzített adatok és változásuk nyomon követése az 

együttműködési megállapodásban szereplő személyre illetve személyekre vonatkozóan. 

Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés a GDPR II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul, a szociális szolgáltató 

közérdekű feladatának végrehajtása érdekében szükséges. 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.  

Érintettek kategóriái 

Igénybe vevő, Szülő hozzátartozó, Az igénybe vevő törvényes képviselője 



7 

 

A személyes adatok kategóriái 

Igénybe vevő neve, születési neve; Igénybe vevő TAJ száma; Igénybe vevő születési helye, 

ideje; Igénybe vevő családi állapota; Igénybe vevő lakóhelye, tartózkodási helye; 

Legmagasabb iskolai végzettség; Igénybe vevő elérhetősége; Igénybe vevő 

állampolgársága; Magyarországon való tartózkodásának jogcíme; Gyermekeinek neve, 

születési helye, ideje; A megállapodás megszűnésének időpontja 

Adattovábbítás 

Adattovábbításra nem kerül sor. 

Címzettek 

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.) 

Az adatkezelés időtartama 

Az Adatkezelő a személyes adatokat az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendelet és belső szabályzatok szerinti 5 év időtartamig 

őrzi meg. 

Iratbetekintés és másolat készítése iránti kérelem  

Az adatkezelés célja 

Család- és gyermekjóléti szolgálatnál, a szolgáltatást igénybe vevő szülője, vagy más 

törvényes képviselője, jogszabály alapján az ellátottal kapcsolatos iratbetekintést vagy 

iratmásolat engedélyezését kérheti. 

Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés a GDPR II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul, a szociális szolgáltató 

közérdekű feladatának végrehajtása érdekében szükséges. 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. 

Érintettek kategóriái 

Igénybe vevő, hozzátartozó, az igénybe vevő törvényes képviselője 

A személyes adatok kategóriái 

Az iratbetekintést vagy másolatot igénylő neve; Születési helye, ideje; Anyja neve; Lakóhelye 

Adattovábbítás 

Adattovábbításra nem kerül sor. 

Az adatkezelés időtartama 

Az Adatkezelő a személyes adatokat az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendelet és belső szabályzatok szerinti időtartamig őrzi 

meg, Az adatok megőrzésének ideje az ellátás igénybevételének megszűnésétől számított 5 

év 1997. évi XXXI. törvény (4) bek. 
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Gyermekeink védelmében adatlaprendszer 

Az adatkezelés célja 

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 adatkezelés a GDPR II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul, a szociális szolgáltató 

közérdekű feladatának végrehajtása érdekében szükséges. 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. 

Érintettek kategóriái 

Gyermek, szülő vagy más törvényes képviselő, nevelőszülő 

A személyes adatok kategóriái 

Gyermek neve; Gyermek születési helye, ideje; Gyermek állampolgársága; Gyermek neme; 

Gyermek lakóhelye és tartózkodási helye; Szülő vagy más törvényes képviselő neve 

Adattovábbítás 

Adattovábbításra nem kerül sor. 

Az adatkezelés időtartama 

Az Adatkezelő a személyes adatokat az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendelet és belső szabályzatok szerinti időtartamig 25 

évig őrzi meg. 

Szociális étkeztetés biztosítása 

Az adatkezelés célja 

Az intézményen belül, helyben étkezés és intézményen kívüli ebéd szállítás, vagy elvitele 

során személyes adatok kezelése. 

Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés a GDPR II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul, a szociális szolgáltató 

közérdekű feladatának végrehajtása érdekében szükséges. 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) Egészségügyi állapotra vonatkozó adatok (9. cikk (2) h pont ) 
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Érintettek kategóriái 

Ellátott személy 

A személyes adatok kategóriái 

Név, születési név; Anyja születési neve; Személyi igazolvány száma; Születési helye, ideje; 

Állampolgársága; Lakóhelye, tartózkodási helye; Törvényes képviselő neve, elérhetősége, 

Egészségügyi állapotra vonatkozó adatok 

Adattovábbítás 

Adattovábbításra nem kerül sor. 

Az adatkezelés időtartama 

Az Adatkezelő a személyes adatokat az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendelet és belső szabályzatok szerinti 8 év időtartamig 

őrzi meg. 

Idősek nappali ellátása 

Az adatkezelés célja 

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 

Az adatkezelés a GDPR II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul, a szociális szolgáltató 

közérdekű feladatának végrehajtása érdekében szükséges. 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) 

Érintettek kategóriái 

Ellátást igénylő személyek 

A személyes adatok kategóriái 

Aláírás; Az ellátást kérelmező neve, születési neve; Anyja neve; Születési helye, ideje; 

Lakóhelye, tartózkodási helye; Jövedelmére vonatkozó adatok Különleges személyes 

adatok; Egészségügyi állapotára vonatkozó adatok a rendeletben meghatározott melléklet 

szerint 
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Adattovábbítás 

Adattovábbításra nem kerül sor. 

Az adatkezelés időtartama 

Az Adatkezelő a személyes adatokat az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendelet és belső szabályzatok szerinti időtartamig 2 évig 

őrzi meg. 

Hátrányos helyzetű gyermekek részére étkezés biztosítása 

Az adatkezelés célja 

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 adatkezelés a GDPR II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul, a szociális szolgáltató 

közérdekű feladatának végrehajtása érdekében szükséges. 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) 

Érintettek kategóriái 

Gyermek, szülő, gondviselő, nevelőszülő, gyám 

A személyes adatok kategóriái 

Név; Születési dátum; Születési hely; Anyja neve; Aláírás; Egyéb személyes adat az ide 

vonatkozó rendeletben meghatározva. 

Adattovábbítás 

Adattovábbításra nem kerül sor. 

Címzettek 

Önkormányzati konyha 

Az adatkezelés időtartama 

Az Adatkezelő a személyes adatokat az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendelet és belső szabályzatok szerinti időtartamig 1 évig 

őrzi meg. 
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Házi segítségnyújtás 

Az adatkezelés célja 

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 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 

Az adatkezelés a GDPR II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul, a szociális szolgáltató 

közérdekű feladatának végrehajtása érdekében szükséges. 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) 

Érintettek kategóriái 

Gondozott ellátást igénylő 

A személyes adatok kategóriái 

Gondozást igénylő neve; Gondozást igénylő TAJ száma; Gondozást igénylő lakóhelye, 

tartózkodási helye; Gondozást igénylő születési anyakönyvi kivonat másolata Gondozást 

igénylő utolsó havi nyugdíjszelvény másolata; Legközelebbi hozzátartozó neve; Legközelebbi 

hozzátartozó lakcíme; Legközelebbi hozzátartozó telefonszáma; Legközelebbi hozzátartozó 

aláírása 

Adattovábbítás 

Adattovábbításra nem kerül sor. 

Az adatkezelés időtartama 

Az Adatkezelő a személyes adatokat az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendelet és belső szabályzatok szerinti időtartamig 15 

évig őrzi meg. 

Demensek nappali ellátása 

Az adatkezelés célja  

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 
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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 adatkezelés a GDPR II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul, a szociális szolgáltató 

közérdekű feladatának végrehajtása érdekében szükséges. 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) Egészségi állapotra vonatkozó 

szakvélemény GDPR (9. cikk (2) h pont ) 

Érintettek kategóriái 

Szolgáltatást igénylő személy, törvényes képviselő 

A személyes adatok kategóriái 

Igénybe vevő neve; Igénybe vevő születési helye, ideje; Igénybe vevő lakóhelye; Igénybe 

vevő TAJ száma; Igénybe vevő anyja neve; Közeli hozzátartozó, törvényes képviselő neve, 

elérhetősége, Egészségi állapotra vonatkozó szakvélemény 

Adattovábbítás 

Adattovábbításra nem kerül sor. 

Címzettek 

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.) 

Az adatkezelés időtartama 

Az Adatkezelő a személyes adatokat az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendelet és belső szabályzatok szerinti időtartamig 5 évig 

őrzi meg. 

Fogyatékos személyek nappali ellátása 

Az adatkezelés célja 

Akik önellátásra részben képesek és önmagukra, illetve a közösségre nézve veszélyeztető, 

illetve zavaró magatartást nem tanúsító fogyatékos személyek 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 
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Az adatkezelés a GDPR II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul, a szociális szolgáltató 

közérdekű feladatának végrehajtása érdekében szükséges. 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) 

Érintettek kategóriái 

Szolgáltatást igénylő személy, törvényes képviselő 

A személyes adatok kategóriái 

Igénybe vevő neve; Igénybe vevő születési helye, ideje; Igénybe vevő lakóhelye; Igénybe 

vevő TAJ száma; Igénybe vevő anyja neve; Közeli hozzátartozó, törvényes képviselő neve, 

elérhetősége, Egészségi állapotra vonatkozó szakvélemény 

Adattovábbítás 

Adattovábbításra nem kerül sor. 

Címzettek 

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.) 

Az adatkezelés időtartama 

Az Adatkezelő a személyes adatokat az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendelet és belső szabályzatok szerinti időtartamig 5 évig 

őrzi meg. 

Ellátottak részére térítési díj megállapítása 

Az adatkezelés célja 

Szociális ellátottak 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 

Az adatkezelés a GDPR II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul, a szociális szolgáltató 

közérdekű feladatának végrehajtása érdekében szükséges. 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 
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hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes 

irattári terv) 29/1993. 3 § , 16 -21 § 

Érintettek kategóriái 

Gondozott ellátott 

A személyes adatok kategóriái 

Legközelebbi hozzátartozó neve; 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 

Adattovábbítás 

Adattovábbításra nem kerül sor. 

Az adatkezelés időtartama 

Az Adatkezelő a személyes adatokat az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendelet és belső szabályzatok szerinti időtartamig 1 évig 

őrzi meg. 

Az adatkezelésre jogosultak köre, az adatokhoz való hozzáférés és az 

adatbiztonsági intézkedések 
Az adatok kezelését kizárólag az Adatkezelő erre felhatalmazott munkatársai végzik a 

feladataik ellátása érdekében. A tárolt adatokhoz hozzáférni kizárólag az arra kijelölt 

munkatársak jogosultak. Az Adatkezelő a személyes adatokat a székhelyén található 

szervereken és irattárban, valamint a központi irattárában tárolja. Az Adatkezelő minden 

észszerűen elvárható technikai és szervezési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a 

személyes adatait védjük, többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok 

jogosulatlan megváltoztatása ellen. 

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei  
Az érintett (az 1. pontban megadott elérhetőségeinken) kérheti:  

a) tájékoztatását a személyes adatai kezeléséről,  

b) személyes adatainak helyesbítését,  

c) személyes adatainak törlését,  

d) személyes adatai kezelésének korlátozását  

e) valamint tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.  

Az érintett kérelmére Adatkezelő  

• Tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-

e, amennyiben igen, a tájékoztatásnak az alábbiakra is ki kell terjednie: az adatkezelés célja, 

az adatkezeléssel érintett személyes adatok kategóriái, adattovábbítás esetén a címzettek 

megnevezése, az adatkezelés időtartama, érintett jogai, jogorvoslathoz való jogai, 

amennyiben az adatok nem az érintettől származnak az adatok forrásának megjelölése. 

• A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban a kérelem 

beérkezésétől számított 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a 

tájékoztatást. E tájékoztatás díjmentes. Amennyiben az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy 
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az érintett kérelme megalapozatlan vagy túlzó az Adatkezelő költségtérítést számíthat fel, 

vagy elutasítja a kérelmet.  

• Amennyiben az érintett az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kéri, 

az Adatkezelő ezt rendelkezésre bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az 

Adatkezelő adminisztratív költségeken alapuló ésszerű mértékű díjat számíthat fel. 

Adatkezelő az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az érintettre 

vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos személyes adatokat kiegészítő 

nyilatkozat alapján kiegészíti.  

Adatkezelő 

• a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, ha az adatkezelés célja megszűnt, ha a 

személyes adatokat az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében 

törölni kell, vagy ha az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező 

jogszerű ok az adatkezelésre. A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasítja el, 

ha az irattározásra vonatkozó jogszabályban foglalt határidő nem telt el. 

• Az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja a személyes adatok 

pontosságát, vagy ha az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, ha 

az adatkezelés céljából már nincs szükség a személyes adatok kezelésére, de az érintett jogi 

igényének érvényesítéséhez szükséges, vagy ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen. 

Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett 

hozzájárulásával vagy jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez vagy más 

természetes személy vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy fontos 

közérdekből kezelheti. 

Az érintett  

• jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon személyes 

adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatait nem kezelhetjük tovább 

kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek 

elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival, szabadságaival szemben, vagy 

amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Az érintett személyes adatok helyesbítésére, törlésére, korlátozására, vonatkozó kérésére 

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől 

számított 25 napon belül tájékoztatja érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. 

Amennyiben Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, arról 

legkésőbb a kérelem beérkezését követő 25 napon belül tájékoztatja az érintettet az 

intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a 

felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Adatkezelő a helyesbítésről, az 

adatkezelés korlátozásáról és a törlésről az érintettet értesíti kivéve, ha ez lehetetlennek 

bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. 

Jogorvoslati lehetőségek  
Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt kíván tenni, célszerű azt elsőként az 

adatvédelmi tisztviselő fent megadott elérhetőségére megküldeni, melyet – annak 

beérkezését követően - haladéktalanul, de legkésőbb 1 hónapon belül megvizsgál és a 

panaszost a vizsgálat eredményéről írásban tájékoztatja.  
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Panasz 

Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panaszt nyújthat 

be, ha véleménye szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelésével kapcsolatban 

jogsérelem következett be. 

Panasz benyújtásának helye: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1055 

Budapest Falk Miksa ú. 5-11. Postacím: 1363 Budapest, Postafiók 9. Fax: +361 391-1410 e-mail: 

ugyfelszolgalat@naih.hu  

Bírósági jogorvoslathoz való jog  

Az érintett bírósági jogorvoslatra jogosult, ha véleménye szerint az adatkezelő a rá vonatkozó 

személyes adatokat nem a Rendelet szabályainak megfelelően kezelte, és ebből kifolyólag 

az érintett jogai sérültek. A pert az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti 

törvényszék előtt lehet megindítani.  

Kártérítéshez való jog, sérelemdíj  

Ha az adatkezelő az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok megsértésével kárt okoz, köteles 

azt megtéríteni. Amennyiben a szabályoknak nem megfelelő adatkezeléssel az érintett 

személyiségi joga is sérül, sérelemdíjra jogosult.  

Amennyiben további tájékoztatásra van szüksége, kérjük, írjon a dpo@szilvasvarad.hu e-mail 

címre. 

Hatályos, 2020. december 20. 
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