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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

ELLÁTÁSRA VÁRAKOZÓ RÉSZÉRE 

  

A Heves Megyei Fenyőliget Egyesített Szociális Intézmény által személyes adatok 

kezelésére /adatfeldolgozásra kerül sor az alábbi adatok tekintetében. 

 

1. Az adatkezelő neve: Heves Megyei Fenyőliget Egyesített Szociális Intézmény 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: Hinkelmann-né Csejk Ágnes intézményvezető, 3015 

Csány, Csillag u. 27.,  e-mail: titkarsag@heves-fenyoliget.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: ……………..,  adatvédelmi tisztviselő, e-

mail: …………..@szgyf.gov.hu 

4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Várakozók adatnyilvántartása 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: Személyes adat, 

különleges adat 

6.  Érintettek: A Heves Megyei Fenyőliget Egyesített Szociális Intézmény várakozói 

7. Személyes adatok kategóriái: Személyes adat, különleges adat  

8. A kezelt adat minősítése: Személyes/különleges személyes adatok 

9. Az adat formátuma: Fájl alapú, digitális, papír alapú nyilvántartás, internetes felület 

10. A személyes adatok kezelésének célja: Várakozók személyes adatainak 

nyilvántartása 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: Várakozók különleges, 

személyes adatainak nyilvántartása 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: Kérelem benyújtásának kezdetétől, a jogviszony 

megszűnését követően az Iratkezelési Szabályzatban foglaltak szerint 

13.  Az adatkezelés jogalapja: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény., a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési 

díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet, Az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) 

bekezdés b) pontja. 1992.évi LXVI. törvény: A polgárok személyi adatainak és 

lakcímének nyilvántartásáról. A polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 

14. Az érintettek köre: Az adatkezelő, az ellátásra várakozó, az adatfeldolgozó  

15. Az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes és/vagy különleges személyes 

adatok kategóriái: Személyes adat, különleges adat  

16. Az adatok forrása: az érintettől /3. személytől származó 

17. A személyes adatok címzettjei: SZGYF Heves Megyei Igazgatósága Eger, mint 

fenntartó, Heves Megyei Fenyőliget ESZI, mint ellátó intézmény 

18. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 
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fogják: SZGYF Heves Megyei Igazgatósága Eger, mint fenntartó, Heves Megyei 

Fenyőliget ESZI, mint ellátó intézmény 

19. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat:   

20. Adatkezelés helye: Az érintett Várakozó lakó-illetve tartózkodási helye, Heves 

Megyei Fenyőliget ESZI Székhely és Telephelyek 

21. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 

Közérdekű Adatok Közzétételének Szabályzata az irányadó 

22. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: Az érintett tájékoztatást kérhet 

személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, 

illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet 

adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az 

adatkezelő fenti elérhetőségein. 

a) Tájékoztatáshoz való jog: Az adatkezelő. megfelelő intézkedéseket hoz annak 

érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a 

GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és 34. cikk szerinti minden 

egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, 

világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. 

b) Az érintett hozzáféréshez való joga: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől 

visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése 

folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a 

személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:  

• az adatkezelés céljai; 

• az érintett személyes adatok kategóriái;  

• azon címzettek vagy címzettek kategóriái,  

• akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, 

ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi 

szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;  

• a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;  

• a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;  

• az adatforrásokra vonatkozó információ;  

• az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az 

alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen 

adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható 

következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 

egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást. 

c) Helyesbítés joga: Az érintett kérheti a kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes 

adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. 

d) Törléshez való jog: Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén 

jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá 

vonatkozó személyes adatokat ha: 

• személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték 

vagy más módon kezelték; 

• az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az 
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adatkezelésnek nincs más jogalapja;  

• az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre;  

• a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

• a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban 

előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

• a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

kínálásával kapcsolatosan került sor.  

Az adatok törlése nem kezdeményezhető  

• ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a 

tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;  

• a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy 

tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése,  

• illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása 

keretében végzett feladat végrehajtása céljából;  

• a népegészség-ügy területét érintő,  

• vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból,  

• közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve 

védelme miatt szükséges 

e) Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett kérésére az adatkezelő. 

korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: 

• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának 

ellenőrzését; 

• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását; 

• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de 

az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez; vagy 

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai 

elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés 

korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett 

hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, 

vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

f) Adathordozáshoz való jog Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az 

adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben 

használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik 

adatkezelőnek továbbítsa. 

g) Tiltakozás joga Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos 

okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre 

ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat 
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végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél 

jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett 

rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes 

adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok 

indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és 

szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

h) Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást Az érintett 

jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – 

ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna 

vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 

i) Visszavonás joga Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor 

visszavonja. 

j) Bírósághoz fordulás joga Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő 

ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 

23. Adatvédelmi hatósági eljárás  

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 

Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 

0613911400 Fax: 0613911410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu 

24. Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat 

felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az 

ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, 

illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok 

közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az 

adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 

és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad 

ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

 

                                    Heves Megyei Fenyőliget Egyesített Szociális Intézmény 

 

 

 

 


