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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL 

 

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és 

az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (alábbiakban: 

GDPR) 13. és 14. cikkei. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján az Adatkezelő az érintettek 

részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja. 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a 

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi 

rendelet) (a továbbiakban: GDPR, az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos 

szövege: https://www.gdpr.info.hu/gdpr-rendelet-szovege 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (a továbbiakban: Infotv., az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos 

szövege: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.338504) 

 

A „személyes adat” fogalma:  

azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely 

információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, 

különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online 

azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, 

kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.  

 

A „címzett” fogalama:  

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, 

akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon 

közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal 

összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett 

adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak 

megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.  

 

https://www.gdpr.info.hu/gdpr-rendelet-szovege
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.338504
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Kik ismerhetik meg az Ön személyes adatait? 

Az érintett személyes adatait főszabály szerint az Adatkezelő munkavállalói ismerhetik meg 

feladataik ellátása érdekében. A Debreceni Intézményűködtető Központtal kötött 

munkamegosztási megállapodás alapján a belső ellenőrzést végző munkatársak az egyes 

vizsgálatok lefolytatása érdekében, illetve az adatvédelmi tisztviselők a GDPR 39. cikk szerinti 

feladataik ellátása érdekében szintén megismerik az érintett személyes adatait és adatkezelési 

műveleteit. Az adatok megismerésének körét jelen tájékoztató részletesen tartalmazza.  

Az Adatkezelő csak kivételes esetben adja át az érintett személyes adatait más állami szervek 

számára. Így például, amennyiben az érintett és az Adatkezelő között folyamatban levő 

jogvitában bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az érintett személyes 

adatait tartalmazó iratok átadása, a rendőrség megkeresi az Adatkezelőt, és a nyomozáshoz az 

érintett személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri. Emellett például az Adatkezelő 

jogi képviseletét ellátó ügyvéd szintén megismeri a személyes adatokat, ha az érintett és az 

Adatkezelő között jogvitára kerül sor.  

Az adatok megismerésével kapcsolatos konkrét tájékoztatást jelen dokumentumban olvashatja. 

Adatbiztonsági intézkedések 

Az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat a saját szerverén tárolja.  

Az Adatkezelő megfelelő információbiztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az 

érintett személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok 

jogosulatlan megváltoztatása ellen. Az Adatkezelő megfelelő szervezési intézkedésekkel 

gondoskodik arról, hogy a személyes adatok ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan 

számú személy számára.  

Az érintett jogai 

A GDPR 15. cikke alapján az érintett kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz 

való hozzáférést, hozzáférési jog:  

Tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen adatait, milyen célra, mennyi ideig kezeljük, kinek 

adjuk át, honnan származnak az általunk kezelt adatai.   

 

A GDPR 16. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes 

adat helyesbítését kérni, helyesbítési jog:  

Ha az adatai változnak, vagy rosszul rögzítettük őket kérheti adatai helyesbítését, javítását, 

pontosítását. Kérjük, hogy adatait rendszeresen ellenőrizze, és adatai változásáról legkésőbb 15 

napon belül értesítsen bennünket, hogy adatbázisunk mindig naprakész és pontos legyen Önről.  
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A GDPR 17. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes 

adat törlését kérni, törlési jog:  

Jogszabályban meghatározott esetekben kérheti, hogy az általunk kezelt adatait töröljük.  

 

A GDPR 18. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes 

adat kezelésének korlátozását, adatkezelés korlátozásához való jog:  

Jogszabályban meghatározott esetekben kérheti, hogy az adatkezelést korlátozzuk.   

 

A GDPR 19. cikke alapján a személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az 

adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség, tájékoztatás kéréséhez 

való jog: 

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a 16. cikk, a 17. cikk (1) bekezdése, illetve a 

18. cikk szerinti valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés – korlátozásról, akivel, 

illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy 

aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e 

címzettekről. 

 

A GDPR 20. cikke alapján az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adatok 

hordozhatóságára, adathordozhatósághoz való jog:  

Az érintett kérheti a rá vonatkozóan kezelt adatok papír alapon történő megtekintését, továbbá 

jogosult arra, hogy kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.  

 

A GDPR 7. cikk (3) bekezdése alapján az érintett jogosult a személyes adatainak 

kezeléséhez adott hozzájárulást bármely időpontban visszavonni, hozzájárulás 

visszavonásához való jog:   

Amikor adatait hozzájárulása alapján kezeljük, akkor bármikor joga van a hozzájárulását 

visszavonni, amely azonban nem érinti a hozzájárulása visszavonását megelőző adatkezelésünk 

jogszerűségét.  
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Adatkezelő megnevezése 

Városi Szociális Szolgálat 

Székhelye: 4032 Debrecen, Pallagi út 9. 

E-mail: vszsz1@gmail.com  

Telefon: 52/315-166 

Honlap: www.dmjvvszsz.hu 

 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége 

Email: adatvedelmi.tisztviselo@diminfo.hu 

 

 
1. Személyzet – munkaügy  

Az adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre, tárolás helye, módja, időtartama, a személyes adatok forrása, adatok megadásának 

időpontja, címzett megnevezése, közlés célja 
 

Kezelt adatok 

kategóriái 

Adatkezelés 

célja 

Adatkezelés 

jogalapja 

Tárolás 

helye 

 

Tárolás 

módja 

Tárolás 

időtartama 

Adat 

forrása 

Adat 

megadásá-

nak 

időpontja 

Címzett 

(ha van) 

Közlés célja 

(ha van 

címzett) 

Kezelt személyes adatok: 

név, születési név, anyja 

neve, születési hely, idő, 

adóazonosító jel, TAJ 

szám, bankszámlaszám, 

állampolgársága, családi 

állapot, erkölcsi 

bizonyítvány száma/kelte, 

telefonszám, lakóhelye, 

tartózkodási hely,  

Gyermekek, egyéb 

eltartottak adatai 

név, szül. név, anyja neve 

születési hely, idő, 

adóazonosító jel, TAJ 

szám. 

jogviszony 

létesítése, 

módosítása, 

megszüntetése, 

nyilvántartása, 

gyakornoki 

megállapodások 

kötése, 

közfoglalkoztatási 

szerződés kötése 

a GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés c) pont 

szerint az adatkezelés 

az adatkezelőre 

vonatkozó jogi 

kötelezettség 

teljesítéséhez 

szükséges.  

 

Jogszabály:  

-2012.évi I. tv a 

Munka 

Törvénykönyvéről és 

a Közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 

1992.évi XXXIII.tv., 

személyzeti -

munkaügyi 

iroda kulccsal 

zárható 

szekrényében, 

 

 

POLISZ 

nyilvántartó 

rendszerben, 

MÁK / 

Magyar 

Államkincstár 

/ KIRA 

nyilvántartó 

rendszerben, 

papír 

alapon, 

 

 

 

 

 

elektroni-

kusan, 

 

  

VSZSZ 

iratkezelési 

szabályzatának 

1. sz. 

melléklete 

szerint 

50 év 

 

érintett 

adja 

meg 

 

 

munkába 

lépéskor, 

valamint a 

jogviszony 

fennállása 

alatt 

bekövetkező 

változáskor 

Magyar 

Államkincs

-tár (MÁK) 

 

 

 

 

 

DMJV 

Polgármes-

teri 

Hivatala 

 

 

kinevezési, 

kinevezés 

módosítási, 

kinevezési 

megszüntetési 

dokumentumok 

elkészítése, 

 

irányító szervi 

engedélyezés 

 

 

 

 

mailto:vszsz1@gmail.com
http://www.dmjvvszsz.hu/
mailto:adatvedelmi.tisztviselo@diminfo.hu
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Iskolai végzettség: 

szakképzettség, 

szakképesítés, képző 

intézmény neve, 

szakképzés, szakképesítés, 

végzettség megnevezése,  

megszerzésének dátuma, 

végzettség szintje, 

végzettséget igazoló okirat 

száma, végzettség típusa 

Idegen nyelvismeret 

kódja, foka, típusa; 

nyelvismeret szakvizsga 

típusa; megszerzés dátuma; 

tanúsító okmány száma; 

nyelvpótlékra jogosult – e 

 

Közalkalmazotti 

jogviszonyban töltött idő 

meghatározása: 

Munkáltató neve, 

munkaviszony kezdete, 

vége, munkaviszony 

megszűnésének oka; 

jogviszony azonosító; 

fizetési fokozat, felmentési 

idő, végkielégítés 

 

Vezetői adatok 

megbízás kezdete, vége; 

vezetői beosztás; vezetett 

szervezeti egység neve, 

típusa; magasabb vezető-e, 

vezetői pótlék 

Illetmény adatok: 

önkéntes nyugdíj-és 

egészségpénztári adatok 

szakszervezeti tagsági 

adatok, letiltások adatai 

  HBM 

Kormány-

hivatal 

közfoglalkoztatá

si szerződés 

megkötése, 
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Bértábla 

foglalkoztatási terület, 

kulcsszám 

eszmei kezdetek-besorolás, 

jubileumi jutalom, 

végkielégítés, 

Kinevezési adatok 

jogviszony időtartama, 

munkarend, műszakrend, 

próbaidő kezdete, vége 

munkavégzés helye, 

illetménykifizetés módja, 

munkaidő jellege, 

munkaidő típusa, 

munkaidő beosztás, 

törvényes munkaidő 

hossza, 

tényleges munkaidő 

hossza, 

beosztás, munkakör, 

FEOR/ besorolás szerinti 

FEOR szám gyakornoki 

idő kezdete, vége, 

gyakornoki megnevezés, 

kötelező előrelépés 

dátuma, vagyonnyilatkozat 

tételi kötelezettség, orvosi 

alkalmassági vizsgálat 

érvényessége, 

Kezelt személyes adatok: 

név, születési név, anyja 

neve, 

születési hely, idő, 

adóazonosító jel, lakcím, 

tartózkodási hely, 

bankszámlaszám,  

szakszervezeti tagsági 

adatok, letiltások adatai 

illetmény, 

munkabér 

kifizetése 

 

 

a GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés c) pont 

szerint az adatkezelés 

az adatkezelőre 

vonatkozó jogi 

kötelezettség 
teljesítéséhez 

szükséges. 

 

 

személyzeti 

munkaügyi 

iroda kulccsal 

zárható 

szekrényében 

 

 

 

 

 

papír 

alapon 

 

 

 

 

 

 

 

 

VSZSZ 

iratkezelési 

szabályzatának 

1. sz. 

melléklete 

szerint: 

személyi 

anyagban: 50 

év 

 

érintett, 

munkál-

tató 

adja 

meg 

 

 

munkába 

lépéskor, 

valamint a 

jogviszony 

fennállása 

alatt 

bekövetkező 

változáskor 

Magyar 

Államkincs

tár (MÁK) 

 

DMJV 

Polgármes-

teri 

Hivatala 

 

 

illetmény 

számfejtése 

 

 

illetmény 

engedélyezése  
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foglalkoztatási terület, 

kulcsszám 

eszmei kezdetek-besorolás, 

jubileumi jutalom, 

végkielégítés 

 

 

 

 

 

 

 

Jogszabály:  

-2012.évi I. tv a 

Munka 

Törvénykönyvéről és 

a Közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 

1992.évi XXXIII.tv., 

-a Magyar 

Államkincstárról 

szóló 310/2017. 

(X.31.) Korm. 

rendelet 

POLISZ 

nyilvántartó 

rendszerben 

 

elektroni-

kusan 

 HBM 

Kormány-

hivatal 

közfoglalkozta-

tási támogatás 

elszámolása 

 

Kezelt személyes adatok: 

név, születési név, anyja 

neve, 

születési hely, idő, 

adóazonosító jel, 

lakcím/tartózkodási hely,  

Eltartott gyermek neve, 

születési ideje, 

vezetői adatok 

megbízás kezdete, vége; 

vezetői beosztás; vezetett 

szervezeti egység neve 

 

szabadság 

meghatározása, 

kezelése 

a GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés c) pont 

szerint az adatkezelés 

az adatkezelőre 

vonatkozó jogi 

kötelezettség 
teljesítéséhez 

szükséges. 

 

Jogszabály:  

-2012.évi I. tv a 

Munka 

Törvénykönyvéről és 

a Közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 

1992.évi XXXIII.tv. 

személyzetimu

nkaügyi iroda 

kulccsal 

zárható 

szekrényében 

 

 

intézmény 

saját 

szerverén, 

papír 

alapon 

 

 

 

 

 

elektroni-

kusan 

VSZSZ 

iratkezelési 

szabályzatának 

1. sz. 

melléklete 

szerint 15 év. 

érintett,

munkál-

tató 

adja 

meg 

munkába 

lépéskor, 

valamint a 

jogviszony 

fennállása 

alatt 

bekövetkező 

változáskor 

Magyar 

Államkincs

-tár (MÁK) 

 

 

illetmény / 

munkabér 

számfejtés 

 

 

 

 

Kezelt személyes adatok: 

név, születési név, anyja 

neve, 

születési hely, idő, 

lakcím/tartózkodási hely, 

TAJ szám, jogviszony 

kezdete, beosztás, 

alkalmassági vizsgálat 

eredménye, érvényessége 

foglalkozás - 

egészségügyi 

orvosi 

alkalmassági 

vizsgálat 

a GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés c) pont 

szerint az adatkezelés 

az adatkezelőre 

vonatkozó jogi 

kötelezettség 
teljesítéséhez 

szükséges. 

 

 

 

személyzeti 

munkaügyi 

iroda kulccsal 

zárható 

szekrényében 

 

 

intézmény 

saját 

szerverén, 

papír 

alapon, 

 

 

 

 

 

elektroni-

kusan, 

VSZSZ 

iratkezelési 

szabályzatának 

1. sz. 

melléklete 

szerint 50 év. 

 

munkál-

tató 

adja 

meg 

 

 

munkába 

lépéskor, 

valamint az 

éves kötelező/ 

rendkívüli 

alkalmassági 

vizsgálat 

alkalmával 

Debreceni 

Alapellátási 

és 

Egészség-

fejlesztési 

Intézet 

 

 

 

HBM 

Kormány-

foglalkozás 

egészségügyi- 

alkalmassági 

vizsgálat és 

évenkénti 

felülvizsgálat 

 

 

 

a 

közfoglalkozta-



10 
 

Jogszabály:  

-2012.évi I. tv a 

Munka 

Törvénykönyvéről és 

a Közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 

1992.évi XXXIII.tv. 

hivatal 

(közfoglal-

koztatás 

esetében) 

tott munkaköri 

alkalmasságáról 

való tájékoztatás 

 

 

 

Kezelt személyes adatok: 

név, munkakör 

kötelező munka-

és tűzvédelmi 

oktatáson való 

részvétel 

a GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés c) pont 

szerint az adatkezelés 

az adatkezelőre 

vonatkozó jogi 

kötelezettség 
teljesítéséhez 

szükséges. 

Jogszabály: 

-1993. évi XCIII. 

törvény 

a munkavédelemről, -

1996. évi XXXI. 

törvény 

a tűz elleni 

védekezésről, a 

műszaki mentésről és 

a tűzoltóságról 

személyzeti 

munkaügyi 

iroda kulccsal 

zárható 

szekrényében 

 

papír 

alapon 

VSZSZ 

iratkezelési 

szabályzatának 

1. sz. 

melléklete 

szerint 15 év. 

munkál-

tató 

adja 

meg 

munkába 

lépéskor, 

valamint az 

éves kötelező 

oktatás 

alkalmával, 

tartós, (6 

hónapot 

meghaladó) 

távollét után, 

soron kívüli 

esetekben 

- - 

Kezelt személyes adatok: 

név, születési név, anyja 

neve, 

születési hely, idő, TAJ 

szám, neme, 

állampolgársága, családi 

állapot, lakcím, 

tartózkodási hely, 

telefonszám, foglalkozása, 

FEOR,  

jogszabály által 

előírt 

munkabaleseti/ 

üzemi baleseti 

jegyzőkönyvek 

nyilvántartása 

a GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés c) pont 

szerint az adatkezelés 

az adatkezelőre 

vonatkozó jogi 

kötelezettség 
teljesítéséhez 

szükséges. 

 

Jogszabály:  

-Kötelező 

egészségbiztosítás 

ellátásáról szóló 

1997. évi LXXXIII. 

személyzeti  

munkaügyi 

iroda kulccsal 

zárható 

szekrényében 

 

papír 

alapon 

VSZSZ 

iratkezelési 

szabályzatának 

1. sz. 

melléklete 

szerint 20 év. 

 

érintett 

adja 

meg 

baleset 

alkalmával, 

 

Fenyő 

Globál Bt. 

(Fenyvesi 

József 

munka és 

tűzvédelmi 

megbízott) 

 

Magyar 

Államkincs

tár (MÁK) 

 

 

jegyzőkönyv 

elkészítése 

 

 

 

 

 

 

határozat 

meghozatala a 

balesetről 
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törvény, 1993. évi 

XCIII. törvény 

a munkavédelemről.   

Debreceni 

Járási 

Hivatal 

Munkavé-

delmi 

Főosztály  

munkabaleseti 

jegyzőkönyv 

továbbítása 

 

 

 

Kezelt személyes adatok: 

név, születési név, születési 

hely, idő, lakcím, anyja 

neve, állampolgárság, 

adóazonosító jel, 

nyilvántartási száma, 

bankszámlaszám, orvosi 

pecsétszám, MOK 

kártyaszám 

személyes 

közreműködői 

szerződés kötése 

a GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés c) pont 

szerint az adatkezelés 

az adatkezelőre 

vonatkozó jogi 

kötelezettség 

teljesítéséhez 

szükséges. 

 

Jogszabály: 

-az egészségügyi 

szolgáltatás 

gyakorlásának 

általános feltételeiről, 

valamint a működési 

engedélyezési 

eljárásról szóló 

96/2003. (VII.15.) 

Korm. rendelet,  

titkárság 

zárható 

irodájában 

papír 

alapon 

VSZSZ 

iratkezelési 

szabályzatának 

1. sz. 

melléklete 

szerint 20 év. 

érintett 

adja 

meg 

személyes 

közreműkö-

dői szerződés 

megkötésekor 

Debreceni 

Intézmény

működtető 

Központ 

(DIM) 

 

 

Nemzeti 

Egészség-

biztosítási 

Alapkezelő

(NEAK) 

 

 

Nemzeti 

Népegész-

ségügyi 

Központ 

(NNK) 

szerződés 

pénzügyi 

ellenjegyzése 

 

 

 

 

tájékoztatás 

törvényi 

kötelezettségről 

 

 

 

 

tájékoztatás 

törvényi 

kötelezettségről 
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2. Egyéb ügyintéző (térítési díj könyvelő) 

Az adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre, tárolás helye, módja, időtartama, a személyes adatok forrása, adatok megadásának 

időpontja, címzett megnevezése, közlés célja 

Kezelt adatok 

kategóriái 

Adatkezelés 

célja 

Adatkezelés 

jogalapja 

Tárolás 

helye 

 

Tárolás 

módja 

Tárolás 

időtartama 

Adat 

forrása 

Adat 

megadásá-

nak 

időpontja 

Címzett 

(ha van) 

Közlés célja 

(ha van 

címzett) 

Érintett kezelt 

személyes adatai  

név, születési név, anyja 

neve 

születési hely, idő, 

lakcím, TAJ szám, 

családi helyzete, családi 

állapot, iskolai 

végzettség, foglalkozás, 

jövedelem fajtája, 

összege, pénzvagyon, 

ingatlanvagyon, 

egészségi állapotra 

vonatkozó adatok, 

legközelebbi 

hozzátartozó neve, 

elérhetősége, korábban 

egyéb ellátásban 

részesült-e, gondnokság 

alatt áll-e 

 

Szakosított ellátás 

esetén pénzvagyon és 

ingatlanvagyon is. 

 

 

 

intézményi 

jogviszony 

létesítése és 

rögzítése a 

nyilvántartó 

rendszerbe 

 

a GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés a) pontja 

szerint az érintett 

megfelelő 

tájékoztatáson 

alapuló önkéntes 

hozzájárulása az 

adatkezeléshez, 

illetve a GDPR 6. 

cikk (1) bekezdés c) 

pont szerint az 

adatkezelés az 

adatkezelőre 

vonatkozó jogi 

kötelezettség 
teljesítéséhez 

szükséges.  

Jogszabály: 

-1993. évi III. 

törvény a szociális 

igazgatásról és a 

szociális 

ellátásokról 

-36/2007. (XII. 22.) 

SZMM rendelet 

a gondozási 

szükséglet, valamint 

az egészségi 

állapoton alapuló 

szociális 

térítési díj 

könyvelő 

irodájában 

kulccsal 

zárható 

szekrényben,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLISZ és 

Tevadmin 

elektronikus 

nyilvántartó 

rendszerben 

papír 

alapon 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elektroni-

kusan 

VSZSZ 

iratkezelési 

szabályzatának 

1. sz. 

melléklete 

szerint 20 év. 

 

érintett 

vagy 

hozzátarto-

zó adja 

meg 

 

kérelem 

beadásakor, 

valamint 

változások 

esetén 

 

- - 
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rászorultság 

vizsgálatának és 

igazolásának 

részletes 

szabályairól 

-29/1993. (II. 17.) 

Korm. rendelet 

a személyes 

gondoskodást 

nyújtó szociális 

ellátások térítési 

díjáról 

-9/1999. (XI. 24.) 

SzCsM rendelet a 

személyes 

gondoskodást 

nyújtó szociális 

ellátások 

igénybevételéről 

Kezelt személyes 

adatok: 

Elhunyt neve, születési 

helye, anyja neve,  

érintett halálának 

időpontja, nyugdíjas 

törzsszáma, nyugdíj 

összege 

hozzátartozó/temettető 

neve, lakcíme, személyi 

igazolvány száma, 

telefonszáma,  

 

elhalálozás esetén 

hagyatéki ügyek 

intézése, valamint 

a halott személyes 

dolgainak átadása-

átvétele  

a GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés c) pont 

szerint az 

adatkezelés az 

adatkezelőre 

vonatkozó jogi 

kötelezettség 
teljesítéséhez 

szükséges.  

Jogszabály: 

-1993. évi III. 

törvény a szociális 

igazgatásról és a 

szociális 

ellátásokról 

-1/2000. (I. 7.) 

SzCsM rendelet 

a személyes 

gondoskodást nyújtó 

szociális 

térítési díj 

könyvelő 

irodájában 

kulccsal 

zárható 

szekrényben, 

 

 

papír 

alapon  

 

 

 

 

 

 

VSZSZ 

iratkezelési 

szabályzatának 

1. sz. 

melléklete 

szerint 20 év. 

 

az érintett 

hozzátarto-

zója vagy 

az 

intézmény 

adja meg 

előgondozás-

kor, 

intézményi 

jogviszony 

létesítésekor,  

intézményi 

jogviszony 

fennállása 

alatt 

bekövetke-

zett 

változáskor 

DMJV Polg. 

Hivatal 

 

Debreceni 

Járásbíróság 

halálesetről 

tájékoztatás 

 

hagyatéki 

tárgyalás 
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intézmények szakmai 

feladatairól és 

működésük 

feltételeiről 

Kezelt személyes 

adatok: 

Érintett/gondnok vagy 

egyéb hozzátartozó: 

név, lakcím, 

bankszámlaszám, email 

cím 

 

tájékoztatás 

tartozásról, 

túlfizetésről 

 

 

1) bekezdés c) pont 

szerint az 

adatkezelés az 

adatkezelőre 

vonatkozó jogi 

kötelezettség 
teljesítéséhez 

szükséges.  

Jogszabály: 

29/1993. (II. 17.) 

Korm. rendelet 

a személyes 

gondoskodást 

nyújtó szociális 

ellátások térítési 

díjáról 

titkárság 

zárható 

irodájában 

 

POLISZ 

elektronikus 

nyilvántartó 

rendszerben 

papír 

alapon 

 

 

elektroni-

kusan  

VSZSZ 

iratkezelési 

szabályzatának 

1. sz. 

melléklete 

szerint 20 év. 

érintett/ 

gondnok 

vagy egyéb 

hozzátarto-

zó adja 

meg 

intézményi 

jogviszony 

létesítésekor, 

illetve a 

jogviszony 

fennállása 

alatt 

bekövetke-

zett 

változáskor 

- - 

Kezelt személyes 

adatok: 

név, munkakör, 

ruhaméret, születési név, 

anyja neve 

születési hely, idő, 

lakcím 

munkaruha 

juttatás 

nyilvántartása 

 

 

a GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés c) pont 

szerint az 

adatkezelés az 

adatkezelőre 

vonatkozó jogi 

kötelezettség 
teljesítéséhez 

szükséges.  

Jogszabály: 

1992. évi XXXIII. 

tv. 

a közalkalmazottak 

jogállásáról 

titkárság 

zárható 

irodájában, 

POLISZ 

elektronikus  

nyilvántartó 

rendszerben 

papír 

alapon 

 

elektroni-

kusan 

VSZSZ 

iratkezelési 

szabályzatának 

1. sz. 

melléklete 

szerint 15 év. 

érintett adja 

meg 

munkavi-

szony 

létesítésének 

kezdetekor 

- - 
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3. Pénzügy 

Az adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre, tárolás helye, módja, időtartama, a személyes adatok forrása, adatok megadásának 

időpontja, címzett megnevezése, közlés célja 

Kezelt adatok 

kategóriái 

Adatkezelés 

célja 

Adatkezelés 

jogalapja 

Tárolás 

helye 

 

Tárolás 

módja 

Tárolás 

időtartama 

Adat 

forrása 

Adat 

megadásának 

időpontja 

Címzett 

(ha van) 

Közlés 

célja 

(ha van 

címzett) 
Kezelt személyes 

adatok: 

egyéni vállalkozó neve, 

vállalkozás címe, 

adószáma, statisztikai 

számjel, 

bankszámlaszám  

beszerzések, 

szolgáltatások, 

lebonyolítása  

 

 

 

- a GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés b) pontja 

szerint az adatkezelés 

szerződés 

teljesítéséhez 
szükséges 

titkárság 

zárható 

irodájában 

 

az intézmény 

szerverén  

papír alapon 

 

 

 

elektronikusan 

VSZSZ 

iratkezelési 

szabályzatának 

1.sz. 

melléklete 

szerint  

20 év. 

érintett 

adja meg 

szerződés-

kötéskor   

Debreceni 

Intézmény

működtető 

Központ 

(DIM) 

 

szerződé-

sek 

pénzügyi 

ellenjegy

zése,  

Kezelt személyes 

adatok: egyéni 

vállalkozó neve, 

székhely címe, telephely 

címe, adószáma 

 

árubeszerzés, 

szolgáltatás 

eseti 

megrendelése 

-a GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés c) pont 

szerint az adatkezelés 

az adatkezelőre 

vonatkozó jogi 

kötelezettség 

teljesítéséhez 

szükséges.  

Jogszabály: 

-2011. évi CXCV. 

törvény az 

államháztartásról 

-2000. évi C. törvény 

a számvitelről,   

-2007. évi CXXVII. 

törvény az általános 

forgalmi adóról, 

-368/2011. (XII.31) 

Korm.rendelet az 

államháztartásról 

szóló törvény 

végrehajtásáról, 

titkárság 

zárható 

irodájában 

 

 

 

 

az intézmény 

központi 

szerverén 

papír alapon 

 

 

 

 

 

 

elektronikusan 

VSZSZ 

iratkezelési 

szabályzatának 

1.sz. 

melléklete 

szerint  

10 év. 

érintett 

adja meg 

árajánlat 

adásakor 

Debreceni 

Intézmény

működtető 

Központ 

(DIM) 

pénzügyi 

ellenjegy

zés 
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-4/2013. (I.11.) 

Korm.rendelet az 

államháztartás 

számviteléről 

Kezelt személyes 

adatok: 

név, adószám, 

cafeteria 

juttatás  

-a GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés c) pont 

szerint az adatkezelés 

az adatkezelőre 

vonatkozó jogi 

kötelezettség 

teljesítéséhez 

szükséges.  

Jogszabály: 

-1995. évi CXVII. 

törvény a személyi 

jövedelemadóról 71. 

§-a 

titkárság 

zárható 

irodájában 

 

 

 

papír alapon  VSZSZ 

iratkezelési 

szabályzatának 

1.sz. 

melléklete 

szerint  

15 év. 

 

 

érintett 

adja meg 

kinevezéskor, 

valamint a 

jogviszony 

fennállása alatt 

bekövetkező 

változáskor 

Debreceni 

Intézmény

működtető 

Központ 

(DIM) 

juttatás 

kifizetése 

 

 

Kezelt személyes 

adatok: név, születési 

idő, hely, lakcím, 

adószám, 

kiküldetés 

elrendelése 

-a GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés c) pont 

szerint az adatkezelés 

az adatkezelőre 

vonatkozó jogi 

kötelezettség 

teljesítéséhez 

szükséges.  

 

Jogszabály:  

-437/2015. (XII.28.) 

korm.rendelet a 

belföldi hivatalos 

kiküldetést teljesítő 

munkavállaló 

költségtérítéséről 

-285/2011. (XII.22.) 

korm. rendelet a 

külföldi 

kiküldetéshez 

kapcsolódó elismert 

költségekről, 

titkárság 

zárható 

irodájában, 

 

papír alapon VSZSZ 

iratkezelési 

szabályzatának 

1.sz. 

melléklete 

szerint  

15 év. 

érintett 

adja meg 

kinevezéskor, 

valamint a 

jogviszony 

fennállása alatt 

bekövetkező 

változáskor 

- - 
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4. Pénztár 

Az adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre, tárolás helye, módja, időtartama, a személyes adatok forrása, adatok megadásának 

időpontja, címzett megnevezése, közlés célja 

Kezelt adatok 

kategóriái 
Adatkezelés célja 

Adatkezelés 

jogalapja 

Tárolás 

helye 

 

Tárolás 

módja 

Tárolás 

időtartama 

Adat 

forrása 

Adat 

megadásá-

nak 

időpontja 

Címzett 

(ha van) 

Közlés 

célja 

(ha van 

címzett) 
Kezelt személyes 

adatok: 

név, lakcím, jövedelem 

fajtája, összege, 

pénzvagyon, 

hozzátartozó/gondnok 

neve, elérhetősége, 

cselekvőképesség foka 

 

az ellátottak letétbe 

helyezett pénzének 

kezelése 

-a GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés c) pont 

szerint az adatkezelés 

az adatkezelőre 

vonatkozó jogi 

kötelezettség 

teljesítéséhez 

szükséges.  

Jogszabály: 

-1993. évi III. 

törvény a szociális 

igazgatásról és a 

szociális ellátásokról 

-1/2000. (I. 7.) SzCsM 

rendelet 

a személyes 

gondoskodást nyújtó 

szociális intézmények 

szakmai feladatairól és 

működésük 

feltételeiről 

POLISZ 

központi 

nyilvántartó 

rendszerben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elektronikusan VSZSZ 

iratkezelési 

szabályzatának 

1.sz. 

melléklete 

szerint 

15 év 

 

 

érintett/ 

gondnok 

vagy 

egyéb 

hozzátar-

tozó adja 

meg 

megbízáskor - - 

Kezelt személyes 

adatok: 

név, lakcím, 

pénzvagyon, 

hozzátartozó/gondnok 

neve, elérhetősége, 

cselekvőképesség foka 

 

az ellátottak letétbe 

helyezett 

betétkönyvének, 

vagyon tárgyának 

megőrzése 

 

 

 

-a GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés c) pont 

szerint az adatkezelés 

az adatkezelőre 

vonatkozó jogi 

kötelezettség 

teljesítéséhez 

szükséges.  

Jogszabály: 

a pénztárban 

elhelyezett 

páncélszek-

rényben 

papír alapon VSZSZ 

iratkezelési 

szabályzatának 

1.sz. 

melléklete 

szerint 

20 év 

érintett/ 

gondnok 

vagy 

egyéb 

hozzátar-

tozó adja 

meg 

megbízáskor - - 
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-1993. évi III. 

törvény a szociális 

igazgatásról és a 

szociális ellátásokról 

-1/2000. (I. 7.) SzCsM 

rendelet 

a személyes 

gondoskodást nyújtó 

szociális intézmények 

szakmai feladatairól és 

működésük 

feltételeiről 

Kezelt személyes 

adatok: 

név, lakcím, nyugdíjas 

törzsszám, pénz összege 

 

az ellátottak 

pénzének átvétele a 

postán és a bankban 

-a GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés c) pont 

szerint az adatkezelés 

az adatkezelőre 

vonatkozó jogi 

kötelezettség 

teljesítéséhez 

szükséges.  

 

Jogszabály: 

-1993. évi III. 

törvény a szociális 

igazgatásról és a 

szociális ellátásokról 

 

-1/2000. (I. 7.) SzCsM 

rendelet 

a személyes 

gondoskodást nyújtó 

szociális intézmények 

szakmai feladatairól és 

működésük 

feltételeiről 

titkárság 

zárható 

irodájában 

 

 

intézmény 

saját 

szerverén 

papír alapon 

 

 

 

 

elektronikusan 

VSZSZ 

iratkezelési 

szabályzatának 

1.sz. 

melléklete 

szerint 5 év 

érintett 

adja meg 

megbízáskor - - 
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5. Szociális és mentálhigiénés feladatokat ellátó csoport 

Az adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre, tárolás helye, módja, időtartama, a személyes adatok forrása, adatok megadásának 

időpontja, címzett megnevezése, közlés célja 

Kezelt adatok 

kategóriái 

Adatkezelés 

célja 

Adatkezelés 

jogalapja 

Tárolás 

helye 

Tárolás 

módja 

Tárolás 

időtarta-

ma 

Adat 

forrása 

Adat 

megadásána

k időpontja 

Címzett 

(ha van) 

Közlés célja 

(ha van 

címzett) 
Kezelt személyes adatok  

név, szül. név, anyja neve, 

szül. hely, idő, TAJ szám, 

telefonszám, 

állampolgárság, lakóhely, 

tartózkodási hely, családi 

állapota, 

cselekvőképességre 

vonatkozó adatok, 

hozzátartozó: neve, 

rokonsági foka, 

telefonszám, 

nagykorú gyermeke/i 

adatai: neve, születési 

neve, lakóhely, 

tartózkodási hely, 

telefonszám 

 

jövedelemnyilatkozat: név, 

születési név, anyja neve, 

születési hely, idő, 

lakóhely, tartózkodási hely, 

telefonszám, jövedelem 

típusa, összege, 

 

vagyonnyilatkozat:  

név, születési név, anyja 

neve, születési hely, idő, 

lakóhely, pénzvagyon, 

ingatlanvagyon 

 

intézményi 

jogviszony 

kezdeményezése 

a GDPR 6. cikk 

(1) bekezdés c) 

pont szerint az 

adatkezelés az 

adatkezelőre 

vonatkozó jogi 

kötelezettség 
teljesítéséhez 

szükséges. 

 

Jogszabály: 

1993. évi III. 

törvény a szociális 

igazgatásról és a 

szociális 

ellátásokról 

 

9/1999. (XI. 24.) 

SzCsM rendelet a 

személyes 

gondoskodást 

nyújtó szociális 

ellátások 

igénybevételéről 

szociális és 

mentálhigién

és csoport 

irodájának 

kulccsal 

zárható 

szekrényében 

 

elutasítás 

esetén a 

titkárság 

zárható 

irodájában 

 

 

papír 

alapon 

VSZSZ 

iratkezelési 

szabályza-

tának 1.sz. 

melléklete 

szerint  

20 év. 

 

 

érintett/ 

gondnok 

vagy egyéb 

hozzátartozó 

adja meg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kérelem 

beérkezésének 

napja 

- - 
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egészségi állapotra 

vonatkozó igazolás: 

név, születési név, születési 

hely, idő, lakóhely, TAJ, 

esettörténet, diagnózis, 

prognózis, ápolási-

gondozási igények, 

speciális diéta, 

szenvedélybetegség, 

pszichiátriai megbetegedés 

fogyatékosság, demencia, 

gyógyszerszedés, háziorvos 

megjegyzései 

 

orvosi szakvélemény 

név, szül. név, TAJ szám, 

lakóhely,  

betegségre vonatkozó 

adatok 

(demencia kórkép típusa, 

mértéke), fogyatékosság 

típusa, mértéke, 

előgondozás 

kérelmező neve, lakcíme, 

családi helyzete, iskolai 

végzettsége, foglalkozása, 

lakáskörülményre, családi 

körülményre, 

cselekvőképességre, 

egészségi állapotára, 

szociális helyzetre 

vonatkozó adatok,  

 

 

intézményi 

jogviszony 

jogosultságának 

vizsgálata 

a GDPR 6. cikk 

(1) bekezdés c) 

pont szerint az 

adatkezelés az 

adatkezelőre 

vonatkozó jogi 

kötelezettség 
teljesítéséhez 

szükséges. 

 

Jogszabály: 

szociális és 

mentálhigién

és csoport 

irodájának 

kulccsal 

zárható 

szekrényében 

elutasítás 

esetén a 

titkárság 

zárható 

irodájában 

papír 

alapon 

VSZSZ 

iratkezelési 

szabályza-

tának 1. sz. 

melléklete 

szerint  

20 év. 

 

 

érintett/ 

gondnok 

vagy egyéb 

hozzátartozó 

adja meg  

 

kérelem 

beérkezésének 

napja, ill. az 

előgondozás 

napja 

- - 
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értékelő adatlap 

név, szül. hely, idő,  

lakcím, TAJ szám, önellátó 

képesség mértéke 

 

 

 

-36/2007. (XII. 22.) 

SZMM rendelet 

a gondozási 

szükséglet, 

valamint az 

egészségi állapoton 

alapuló szociális 

rászorultság 

vizsgálatának és 

igazolásának 

részletes 

szabályairól 

-9/1999. (XI. 24.) 

SzCsM rendelet a 

személyes 

gondoskodást 

nyújtó szociális 

ellátások 

igénybevételéről 

 

 

Kezelt személyes adatok: 

név, szül. név, anyja neve, 

szül. hely, idő, lakóhely, 

tartózkodási hely, értesítési 

cím, telefonszám,  

törvényes képviselő neve, 

lakóhelye, tart. helye, 

értesítési címe, 

telefonszáma 

intézményi 

jogviszony 

létesítése 

a GDPR 6. cikk 

(1) bekezdés c) 

pont szerint az 

adatkezelés az 

adatkezelőre 

vonatkozó jogi 

kötelezettség 
teljesítéséhez 

szükséges.  

 

Jogszabály: 

-1993. évi III. 

törvény a szociális 

igazgatásról és a 

szociális 

ellátásokról 

térítési díj 

könyvelő 

irodájában 

kulccsal 

zárható 

szekrényben 

 

Polisz és 

Tevadmin 

elektronikus 

nyilvántartó 

rendszerben 

 

 

 

papír 

alapon, 

 

 

 

 

 

elektroni-

kusan 

 

 

VSZSZ 

iratkezelési 

szabályza-

tának 1. sz. 

melléklete 

szerint  

20 év. 

 

 

érintett/ 

gondnok 

vagy egyéb 

hozzátartozó 

adja meg  

 

kérelem 

beérkezésének 

napja 

- 

 

- 
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6. Vezető ápoló 

Az adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre, tárolás helye, módja, időtartama, a személyes adatok forrása, adatok megadásának 

időpontja, címzett megnevezése, közlés célja 

Kezelt adatok 

kategóriái 

Adatkezelés 

célja 

Adatkezelés 

jogalapja 

Tárolás 

helye 

 

Tárolás 

módja 

Tárolás 

időtartama 

Adat 

forrása 

Adat 

megadásá-

nak 

időpontja 

Címzett 

(ha van) 

Közlés célja 

(ha van 

címzett) 

Kezelt személyes adatok: 

név, szül idő, hely, TAJ 

szám, közgyógyellátási 

igazolvány érvényessége, 

szakorvosi javaslatok 

 

gyógyszerfelírás 

receptre 

a GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés c) pont 

szerint az 

adatkezelés az 

adatkezelőre 

vonatkozó jogi 

kötelezettség 
teljesítéséhez 

szükséges. 

 

Jogszabály: 

1997. évi XLVII. 

törvény 

az egészségügyi és a 

hozzájuk kapcsolódó 

személyes adatok 

kezeléséről és 

védelméről 

 

 

 

Xnet / 

Vényíró 

program/ 

EESZT 

felület 

/Elektronik

us 

Egészségüg

yi 

Szolgáltatá

si Tér/ 

 

elektroni-

kusan 

1997. évi 

XLVII. 

törvény 

az 

egészségügyi 

és a hozzájuk 

kapcsolódó 

személyes 

adatok 

kezeléséről és 

védelméről 

35/B. § 

szerint az 

EESZT 

működtetője 

az egyes 

vényekre 

vonatkozó 

adatokat a 

vény 

visszavoná-

sától, 

felhasználá-

sától vagy 

felhasználási 

idejének 

lejártától 

számított 30 

év elteltével 

törli. 

az intézmény 

adja meg 

intézményi 

jogviszony 

létesítésének 

napja 

- - 
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7. Koordinátor 

Az adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre, tárolás helye, módja, időtartama, a személyes adatok forrása, adatok megadásának 

időpontja, címzett megnevezése, közlés célja 

Kezelt adatok 

kategóriái 

Adatkezelés 

célja 

Adatkezelés 

jogalapja 

Tárolás 

helye 

Tárolás 

módja 

Tárolás 

időtartama 

Adat 

forrása 

Adat 

megadásá-

nak 

időpontja 

Címzett 

(ha van) 

Közlés célja 

(ha van 

címzett) 

Ellátottak  

kezelt személyes adatai: 

név, szül. név, anyja neve, 

szül. hely, idő, TAJ szám, 

telefonszám, 

állampolgárság, lakóhely, 

tartózkodási hely, 

cselekvőképességre 

vonatkozó adatok, egyedül 

élés ténye, hozzátartozó: 

neve, születési neve, anyja 

neve, szül. hely idő, 

lakóhely, tartózkodási hely, 

telefonszám 

jövedelmi adatok, 

egészségi állapotra 

vonatkozó adatok, 

 

intézményi 

jogviszony 

ellenőrzése 

a GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés c) pont 

szerint az 

adatkezelés az 

adatkezelőre 

vonatkozó jogi 

kötelezettség 
teljesítéséhez 

szükséges. 

Jogszabály: 

-1993. évi III. 

törvény a szociális 

igazgatásról és a 

szociális 

ellátásokról 

- 9/1999. (XI. 24.) 

SzCsM rendelet a 

személyes 

gondoskodást nyújtó 

szociális ellátások 

igénybevételéről 

- 36/2007. (XII. 22.) 

SZMM rendelet 

a gondozási 

szükséglet, valamint 

az egészségi 

állapoton alapuló 

szociális rászorultság 

vizsgálatának és 

gondozó 

szolgálat 

kulccsal 

zárható 

szekrényé-

ben 

 

papír 

alapon 

VSZSZ 

iratkezelési 

szabályza-

tának 1. sz. 

melléklete 

szerint 20 év. 

kérelmező 

adja meg 

kérelem 

beérkezésé-

nek napja 

- - 
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igazolásának 

részletes szabályairól 

Ellátottak kezelt személyes 

adatai: 

név, születési név, születési 

hely, idő, lakcím, anyja 

neve, adóazonosító jel, 

TAJ szám, 

bankszámlaszám 

 

fejlesztő 

foglalkoztatási 

jogviszony 

ellenőrzése  

 

a GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés c) pont 

szerint az 

adatkezelés az 

adatkezelőre 

vonatkozó jogi 

kötelezettség 
teljesítéséhez 

szükséges. 

Jogszabály: 

-A szociális 

igazgatásról és 

szociális 

ellátásokról szóló 

1993. évi III. 

törvény 

- a személyes 

gondoskodást 

nyújtó szociális 

intézmények 

szakmai 

feladatairól és 

működésük 

feltételeiről szóló 

1/2000. (I. 7.) 

SzCsM rendelet 

 

titkárságon 

zárható 

irodájában, 

 

 

intézmény 

saját 

szerverén, 

 

 

papír 

alapon, 

 

 

 

elektroni-

kusan  

VSZSZ 

iratkezelési 

szabályzatá-

nak 1. sz. 

melléklete 

szerint 20 év. 

 

érintett adja 

meg 

intézményi 

jogviszony 

létesítésekor 

DMJV 

Polgármes-

teri Hivatal 

 

 

Debreceni 

Intézmény

működtető 

Központ 

(DIM) 

 

Slachta 

Margit 

Nemzeti 

Szociálpoli

-tikai 

Intézet 

(NSZI) 

 

Db-i 

Alapellátási  

és 

Egészség-

fejlesztési  

Int. 

(DAEFI) 

(Fogl. eü. 

orvos  Dr. 

Girhiny 

Tamás) 

 

Vincze 

Gergő 

(munka- és 

szervezet-

pszicholó-

gus) 

fejlesztő 

foglalkoztatási 

szerződés 

megkötése,  

 

pénzügyi 

ellenjegyzés,  

 

 

 

 

szerződés 

szerinti 

feladatmutató 

teljesítésének 

igazolása 

 

 

 

ellátott 

foglalkozás-

egészségügyi 

orvosi 

alkalmassági 

vizsgálata 

 

 

 

 

 

 

szakvélemény 

adása a fejlesztő 

foglalkoztatásba

n való 

részvételre 
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8. Önkéntes koordinátor 

Az adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre, tárolás helye, módja, időtartama, a személyes adatok forrása, adatok megadásának 

időpontja, címzett megnevezése, közlés célja 

Kezelt adatok 

kategóriái 

Adatkezelés 

célja 

Adatkezelés 

jogalapja 

Tárolás 

helye 

Tárolás 

módja 

Tárolás 

időtartama 

Adat 

forrása 

Adat 

megadásá-

nak 

időpontja 

Címzett 

(ha van) 

Közlés célja 

(ha van 

címzett) 

Kezelt személyes adatok: 

név, születési név, születési 

hely, idő, lakcím, anyja 

neve, adóazonosító jel,  

 

képzés, 

továbbképzés, 

tanulmányi 

szerződés 

teljesítése 

a GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés c) pont 

szerint az 

adatkezelés az 

adatkezelőre 

vonatkozó jogi 

kötelezettség 
teljesítéséhez 

szükséges. 

Jogszabály: 

-9/2000. (VIII. 4.) 

SzCsM rendelet 

a személyes 

gondoskodást végző 

személyek 

továbbképzéséről és 

a szociális 

szakvizsgáról 

továbbkép-

zésekért 

felelős 

munkatárs 

irodájában, 

zárható 

szekrénybe

n,  

 

 

intézmény 

saját 

szerverén 

papír 

alapon 

 

 

 

 

 

 

 

elektroni-

kusan 

VSZSZ 

iratkezelési 

szabályza-

tának 1. sz. 

melléklete 

szerint 15 év. 

 

érintett/ 

munkáltató 

adja meg 

képzésre 

jelentkezés 

alkalmával, 

Debreceni 

Intézmény

működtető 

Központ 

(DIM) 

 

szerződések 

pénzügyi 

ellenjegyzése,  

Kezelt személyes adatok: 

név, születési hely, idő, 

lakcím, anyja neve,  

 

önkéntes 

szerződések 

kötése 

a GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés c) pont 

szerint az 

adatkezelés az 

adatkezelőre 

vonatkozó jogi 

kötelezettség 
teljesítéséhez 

szükséges. 

Jogszabály: 

önkéntes 

koordinátor 

irodájában, 

zárható 

szekrény-

ben 

papír 

alapon 

VSZSZ 

iratkezelési 

szabályza-

tának 1. sz. 

melléklete 

szerint 20 év. 

 

érintett adja 

meg 

önkéntes 

szerződés 

megkötése-

kor 

- - 
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-2005. évi 

LXXXVIII. 

törvény 

a közérdekű 

önkéntes 

tevékenységről 

 

9. Intézményi orvosok 

Az adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre, tárolás helye, módja, időtartama, a személyes adatok forrása, adatok megadásának 

időpontja, címzett megnevezése, közlés célja 

Kezelt adatok 

kategóriái 

Adatkezelés 

célja 

Adatkezelés 

jogalapja 

Tárolás 

helye 

Tárolás 

módja 

Tárolás 

időtartama 

Adat 

forrása 

Adat 

megadásá-

nak 

időpontja 

Címzett 

(ha van) 

Közlés célja 

(ha van 

címzett) 

Kezelt személyes adatok: 

név, szül idő, hely, TAJ 

szám, közgyógyellátási 

igazolvány érvényessége, 

szakorvosi javaslatok, 

betegség diagnózisa, 

gyógyszer megnevezése, 

adagja, 

gyógyászati segédeszköz, 

egyéb termékek 

megnevezése 

 

gyógyszer, 

gyógyászati 

segédeszköz 

felírása receptre 

a GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés c) pont 

szerint az 

adatkezelés az 

adatkezelőre 

vonatkozó jogi 

kötelezettség 
teljesítéséhez 

szükséges. 

 

Jogszabály: 

1997. évi XLVII. 

törvény 

az egészségügyi és a 

hozzájuk kapcsolódó 

személyes adatok 

kezeléséről és 

védelméről 

-1/2000. (I. 7.) 

SzCsM rendelet 

a személyes 

gondoskodást nyújtó 

Xnet / 

Vényíró 

program/ 

EESZT 

felület 

/Elektroni-

kus 

Egészség-

ügyi 

Szolgálta-

tási Tér/ 

 

elektroni-

kusan 

1997. évi 

XLVII. 

törvény 

az 

egészségügyi 

és a hozzájuk 

kapcsolódó 

személyes 

adatok 

kezeléséről és 

védelméről 

35/B. § 

szerint az 

EESZT 

működtetője 

az egyes 

vényekre 

vonatkozó 

adatokat a 

vény 

visszavonásá

tól, 

az intézmény 

adja meg 

 

 

 

háziorvos, 

intézményi 

orvos, 

szakorvos 

 

intézményi 

jogviszony 

létesítésének 

napja 

 

recept 

felírásakor 

- - 
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szociális 

intézmények 

szakmai feladatairól 

és működésük 

feltételeiről 

felhasználásá

tól vagy 

felhasználási 

idejének 

lejártától 

számított 30 

év elteltével 

törli. 

Kezelt személyes adatok 

név, születési hely, idő, 

TAJ-szám, anyja neve, 

betegségre vonatkozó 

adatok, közgyógyellátási 

igazolvány érvényessége, 

betegség diagnózisa, 

gyógyszer megnevezése, 

adagja, 

gyógyászati segédeszköz, 

egyéb termékek 

megnevezése 

szakorvosi, illetve 

sürgősségi 

ellátáshoz, 

valamint kórházi 

kezeléshez való 

hozzájutás 

biztosítása, 

beutalók írása 

 

 

a GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés c) pont 

szerint az 

adatkezelés az 

adatkezelőre 

vonatkozó jogi 

kötelezettség 
teljesítéséhez 

szükséges. 

-1/2000. (I. 7.) 

SzCsM rendelet 

a személyes 

gondoskodást nyújtó 

szociális 

intézmények 

szakmai feladatairól 

és működésük 

feltételeiről 

részlegek, 

osztályok 

kulccsal 

zárható 

szekrényei-

ben 

 

 

intézmény 

saját 

szerverén 

. 

papír 

alapon 

 

 

 

 

 

 

elektroni-

kusan 

VSZSZ 

iratkezelési 

szabályzatá-

nak 1. sz. 

melléklete 

szerint 20 év. 

intézmény 

adja meg 

 

 

 

 

háziorvos, 

intézményi 

orvos, 

szakorvos 

intézményi 

jogviszony 

létesítésének 

napja 

 

beutaló 

kiállításakor 

  

Kezelt személyes adatok: 

név, születési név, anyja 

neve, születési hely, idő, 

TAJ szám, jövedelme, 

gyógyszer megnevezése, 

adagja, 

gyógyászati segédeszköz, 

egyéb termékek 

megnevezése  

orvosi igazolás 

kiállítása 

közgyógyellátásra 

való jogosultság 

megállapításának 

céljából 

a GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés c) pont 

szerint az 

adatkezelés az 

adatkezelőre 

vonatkozó jogi 

kötelezettség 
teljesítéséhez 

szükséges. 

-1993. évi III. 

törvény a szociális 

igazgatásról és a 

részlegek, 

osztályok 

kulccsal 

zárható 

szekrényei-

ben 

 

 

intézmény 

saját 

szerverén 

. 

papír 

alapon 

 

 

 

 

 

 

elektroni-

kusan 

VSZSZ 

iratkezelési 

szabályzatá-

nak 1. sz. 

melléklete 

szerint 20 év. 

intézmény 

adja meg 

 

 

 

 

 

háziorvos, 

intézményi 

orvos 

intézményi 

jogviszony 

igénylésekor, 

illetve 

létesítésekor 

 

igazolás 

kiállításakor 

NEAK 

(Nemzeti 

Egészség-

biztosítási 

Alapkeze-

lő)  

közgyógyellá-

tási igazolvány 

kiállítása 



28 
 

szociális 

ellátásokról 

 

10. Szakosított ellátást nyújtó részlegek 

Az adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre, tárolás helye, módja, időtartama, a személyes adatok forrása, adatok megadásának 

időpontja, címzett megnevezése, közlés célja 

Kezelt adatok 

kategóriái 
Adatkezelés célja 

Adatkezelés 

jogalapja 
Tárolás helye 

Tárolás 

módja 

Tárolás 

időtartama 

Adat 

forrása 

Adat 

megadásána

k időpontja 

Címzett 

(ha van) 

Közlés célja 

(ha van 

címzett) 

Kezelt személyes adatok: 

név, születési név, anyja 

neve, születési hely, idő, 

TAJ száma, 

közgyógyellátási 

igazolvány érvényessége, 

előző lakhely, családi 

állapot,  

utolsó foglalkozása, iskolai 

végzettség,  

jövedelem típusa, 

felvétel időpontja, 

intézményen belüli 

elhelyezése, 

temetés típusa, vallási 

szertartása, temetkezés 

helye. 

gondozási terv 

készítése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a GDPR 6. cikk 

(1) bekezdés c) 

pont szerint az 

adatkezelés az 

adatkezelőre 

vonatkozó jogi 

kötelezettség 

teljesítéséhez 

szükséges. 

 

-1/2000. (I. 7.) 

SzCsM rendelet 

a személyes 

gondoskodást 

nyújtó szociális 

intézmények 

szakmai 

feladatairól és 

működésük 

feltételeiről 

osztályok, 

részlegek 

kulccsal zárható 

szekrényeiben 

 

 

intézmény saját 

szerverén 

 

 

 

 

 

 

 

papír alapon, 

 

 

 

 

 

elektroni-

kusan 

VSZSZ 

iratkezelési 

szabályzatának 

1. sz. melléklete 

szerint 20 év. 

ellátott intézményi 

jogviszony 

igénylésekor, 

illetve 

létesítésekor 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - 

Kezelt személyes adatok: gyógyszerezés 

dokumentálása, 

a GDPR 6. cikk 

(1) bekezdés c) 

részlegek, 

osztályok 

papír alapon 

 

VSZSZ 

iratkezelési 

ellátott 

 

intézményi 

jogviszony 

- - 
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név, születési idő, TAJ 

szám, közgyógyellátási 

igazolvány érvényessége, 

betegség diagnózisa, 

gyógyszer megnevezése, 

adagja, 

gyógyászati segédeszköz, 

egyéb termékek 

megnevezése 

egészségi állapot 

ellenőrzése 

pont szerint az 

adatkezelés az 

adatkezelőre 

vonatkozó jogi 

kötelezettség 
teljesítéséhez 

szükséges. 

 

 

-1/2000. (I. 7.) 

SzCsM rendelet 

a személyes 

gondoskodást 

nyújtó szociális 

intézmények 

szakmai 

feladatairól és 

működésük 

feltételeiről 

kulccsal zárható 

szekrényeiben 

 

intézmény saját 

szerverén 

 

 

 

 

elektroni-

kusan 

szabályzatának 

1. sz. melléklete 

szerint 20 év. 

 

 

 

 

háziorvos, 

intézményi 

orvos, 

szakorvos 

igénylésekor, 

illetve 

létesítésekor 

 

vizsgálatokon 

történő 

megjelenéskor 

 



30 
 

11. Az adattovábbítás címzettje(i):  
Név: Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága 

Székhely: 4025 Debrecen, Hatvan utca 15. 

Cégjegyzékszám: 01-10-044690 

Adószám: 12751631-2-41 
 

Név: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 

Székhely: 1139 Budapest, Váci út 73/A 

Cégjegyzékszám: - 

Adószám: 15328106-2-41  
 

Név: Nemzeti Népegészségügyi Központ 

Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 

Cégjegyzékszám: - 

Adószám: 15598787-2-43 
 

Név: DMJV Polgármesteri Hivatal 

Székhely: 4024 Debrecen, Piac u. 20. 

Cégjegyzékszám: - 

Adószám: 15461009-2-09 
 

Név: Debreceni Intézményműködtető Központ 

Székhely: 4026 Debrecen, Kálvin tér 2/a 

Cégjegyzékszám: - 

Adószám: 15813619-2-09 
 

Név: Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 

Székhely: 1142 Budapest, Ungár utca 64-66. 

Cégjegyzékszám: - 

Adószám: 15845931-2-41 
 

Név: Fenyő Globál Bt. 

Székhely: 4028 Debrecen Rózsahegy u. 8. 2/12. 

Cégjegyzékszám: 09-06-013014 

Adószám: 21896314-1-09 
 

Név: Debreceni Járási Hivatal Munkavédelmi Főosztály  

Székhely: 4024 Debrecen, Piac u. 42-48. 

Cégjegyzékszám: - 

Adószám: 15311708-1-41 
 

Név: HBM Kormányhivatal 

Székhely: 4024 Debrecen, Piac u. 54. 

Cégjegyzékszám: - 

Adószám: 15789312-2-09 
 

Név: Vincze Gergő ev (munka- és szervezetpszichológus) 

Székhely: 4405 Nyíregyháza, Számadó u. 15. 

Cégjegyzékszám: - 

Adószám: 67007633-1-35 
 

Név: Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet (DAEFI) / Foglalkozás 

egészségügyi orvos - Dr. Girhiny Tamás / 

Székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 

Cégjegyzékszám: -     Adószám: - 
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Név: Debreceni Járásbíróság 

Székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 9. 

Cégjegyzékszám: - 

Adószám: 15311423-2-09 

 

12. Harmadik országba történő adattovábbítás:  

Nem történik adattovábbítás.  

 
13. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: 

 Intézményvezető 

 Intézményvezető helyettesek 

 Alapszolgáltatás vezető 

 Koordinátorok   

 Szakosított ellátás vezető 

 Iktatásért felelős munkatársak 

 Rendszergazda 

 
14. Az adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás: 

 Az irodában használt számítógépek tűzfallal és vírusirtóval vannak ellátva.  

 A munkatársak számítógépei jelszóval vannak védve.  

 A belső hálózaton lévő adatok hozzáférése jelszóval védett, korlátozott, csak az arra 

jogosultak férhetnek hozzá. 

 Jelszóval védett képernyőzár használata.  

 Munkaidő végén a személyes adatokat tartalmazó iratok elzárása. 

 Az épületbe való bejutást portaszolgálat szabályozza.  

 

15. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei:  

 

Jogalap megnevezése Érintett jogai 

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

a) pontja szerint az érintett 

megfelelő tájékoztatáson 

alapuló önkéntes 

hozzájárulása az 

adatkezeléshez 

Tájékoztatás kéréséhez való jog 

Hozzájárulás visszavonásához való jog 

Hozzáféréshez való jog 

Adatok módosításához, helyesbítéséhez, törléséhez való jog 

Adatkezelés korlátozásához való jog 

Adathordozhatósághoz való jog 

Jogorvoslathoz való jog 

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

b) pontja szerint az adatkezelés 

szerződés teljesítéséhez 
szükséges 

Tájékoztatás kéréséhez való jog 

Hozzáféréshez való jog 

Adatok módosításához, helyesbítéséhez, törléséhez való jog 

Adatkezelés korlátozásához való jog 

Adathordozhatósághoz való jog 

Jogorvoslathoz való jog 

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

c) pont szerint az adatkezelés 

az adatkezelőre vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítéséhez 

szükséges.  

Tájékoztatás kéréséhez való jog 

Hozzáféréshez való jog 

Adatok módosításához, helyesbítéséhez, törléséhez való jog 

Adatkezelés korlátozásához való jog 

Jogorvoslathoz való jog 
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Adatkezelő megnevezése 

Szávay Gyula Utcai Telephely 
Telephelye: 4030 Debrecen, Szávay Gyula u. 55/F 

E-mail: szavay55f@dnmjvvszsz.hu   

Telefon: 52/537-670 

Honlap: www.dmjvvszsz.hu 

 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége 
Email: adatvedelmi.tisztviselo@diminfo.hu 

 

1. Szakmai dolgozók 

Az adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre, tárolás helye, módja, időtartama, a személyes adatok forrása, adatok megadásának 

időpontja, címzett megnevezése, közlés célja 

Kezelt adatok 
kategóriái 

Adatkezelés célja 
Adatkezelés 

jogalapja 
Tárolás helye 

 

Tárolás 
módja 

Tárolás 
időtartama 

Adat 
forrása 

Adat 
megadásának 

időpontja 

Címzett 
(ha van) 

Közlés célja 
(ha van 
címzett) 

Kezelt személyes 

adatok: 

név, születési név, 

anyja neve, születési 

hely, idő, TAJ száma, 

közgyógyellátási 

igazolvány 

érvényessége, előző 

lakhely, családi állapot,  

utolsó foglalkozása, 

iskolai végzettség,  

jövedelem típusa, 

felvétel időpontja, 

intézményen belüli 

elhelyezése, 

gondozási terv 

készítése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a GDPR 6. 

cikk (1) 

bekezdés c) 

pont szerint 

az 

adatkezelés 

az 

adatkezelőre 

vonatkozó 

jogi 

kötelezettség 
teljesítéséhez 

szükséges. 

 

-1/2000. (I. 7.) 

SzCsM 

rendelet 

orvosi szoba 

kulccsal zárható 

szekrényében 

 

 

intézmény saját 

szerverén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papír alapon, 

 

 

 

 

elektroni-

kusan 

VSZSZ 

iratkezelési 

szabályzatának 

1. sz. melléklete 

szerint 20 év. 

ellátott intézményi 

jogviszony 

igénylésekor, 

illetve 

létesítésekor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - 

mailto:szavay55f@dnmjvvszsz.hu
http://www.dmjvvszsz.hu/
mailto:adatvedelmi.tisztviselo@diminfo.hu
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temetés típusa, vallási 

szertartása, temetkezés 

helye. 

 

a személyes 

gondoskodást 

nyújtó 

szociális 

intézmények 

szakmai 

feladatairól és 

működésük 

feltételeiről 

 

Kezelt személyes 

adatok: 

név, születési idő, TAJ 

szám, közgyógyellátási 

igazolvány 

érvényessége, betegség 

diagnózisa, gyógyszer 

megnevezése, adagja, 

gyógyászati 

segédeszköz, egyéb 

termékek megnevezése 

gyógyszerezés 

dokumentálása, 

egészségi állapot 

ellenőrzése 

a GDPR 6. 

cikk (1) 

bekezdés c) 

pont szerint 

az 

adatkezelés 

az 

adatkezelőre 

vonatkozó 

jogi 

kötelezettség 
teljesítéséhez 

szükséges. 

 

-1/2000. (I. 7.) 

SzCsM 

rendelet 

a személyes 

gondoskodást 

nyújtó 

szociális 

intézmények 

szakmai 

feladatairól és 

működésük 

feltételeiről 

orvosi szoba 

kulccsal zárható 

szekrényében 

 

 

intézmény saját 

szerverén 

 

papír alapon 

 

 

 

 

elektroni-

kusan 

VSZSZ 

iratkezelési 

szabályzatának 

1. sz. melléklete 

szerint 20 év. 

ellátott 

 

 

 

 

 

háziorvos, 

intézményi 

orvos, 

szakorvos 

intézményi 

jogviszony 

igénylésekor, 

illetve 

létesítésekor 

 

vizsgálatokon 

történő 

megjelenéskor 

 

- - 

Kezelt személyes 

adatok: 

elhalálozás esetén 

ügyintézés, 

valamint a halott 

a GDPR 6. 

cikk (1) 

bekezdés c) 

orvosi szoba 

kulccsal zárható 

szekrényében 

papír alapon  

 

 

VSZSZ 

iratkezelési 

szabályzatának 

az érintett 

hozzátarto-

zója vagy az 

előgondozáskor, 

intézményi 
- 

 
 

- 
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Elhunyt neve, születési 

helye, anyja neve,  

érintett halálának 

időpontja,  

hozzátartozó/temettető 

neve, lakcíme, 

személyi igazolvány 

száma, 

telefonszáma,  

 

személyes 

dolgainak átadása-

átvétele  

pont szerint 

az 

adatkezelés 

az 

adatkezelőre 

vonatkozó 

jogi 

kötelezettség 
teljesítéséhez 

szükséges.  

 

Jogszabály: 

-1993. évi III. 

törvény a 

szociális 

igazgatásról 

és a szociális 

ellátásokról 

-1/2000. (I. 7.) 

SzCsM 

rendelet 

a személyes 

gondoskodást 

nyújtó 

szociális 

intézmények 

szakmai 

feladatairól és 

működésük 

feltételeiről 

 

 

 

 

 

 

1. sz. melléklete 

szerint 20 év. 

 

intézmény 

adja meg 

jogviszony 

létesítésekor,  

intézményi 

jogviszony 

fennállása alatt 

bekövetkezett 

változáskor 
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2. Intézményi orvosok 

Az adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre, tárolás helye, módja, időtartama, a személyes adatok forrása, adatok megadásának 

időpontja, címzett megnevezése, közlés célja 

Kezelt adatok 
kategóriái 

Adatkezelés célja 
Adatkezelés 

jogalapja 
Tárolás helye 

 

Tárolás 
módja 

Tárolás 
időtartama 

Adat 
forrása 

Adat 
megadásának 

időpontja 

Címzett (ha 
van) 

Közlés 
célja (ha 

van 
címzett) 

Kezelt személyes 

adatok: 

név, szül idő, hely, TAJ 

szám, közgyógyellátási 

igazolvány 

érvényessége, 

szakorvosi javaslatok, 

betegség diagnózisa, 

gyógyszer 

megnevezése, adagja, 

gyógyászati 

segédeszköz, egyéb 

termékek megnevezése 

 

gyógyszer, 

gyógyászati 

segédeszköz 

felírása receptre 

a GDPR 6. 

cikk (1) 

bekezdés c) 

pont szerint 

az 

adatkezelés 

az 

adatkezelőre 

vonatkozó 

jogi 

kötelezettség 

teljesítéséhez 

szükséges. 

 

Jogszabály: 

1997. évi 

XLVII. 

törvény 

az 

egészségügyi 

és a hozzájuk 

kapcsolódó 

személyes 

adatok 

kezeléséről és 

védelméről 

-1/2000. (I. 7.) 

SzCsM 

rendelet 

Xnet / Vényíró 

program/ 

EESZT felület 

/Elektronikus 

Egészségügyi 

Szolgáltatási 

Tér/ 

 

elektronikusan 1997. évi XLVII. 

törvény 

az egészségügyi és 

a hozzájuk 

kapcsolódó 

személyes adatok 

kezeléséről és 

védelméről 

35/B. § szerint az 

EESZT 

működtetője az 

egyes vényekre 

vonatkozó 

adatokat a vény 

visszavonásától, 

felhasználásától 

vagy 

felhasználási 

idejének lejártától 

számított 30 év 

elteltével törli. 

az 

intézmény 

adja meg 

 

 

 

háziorvos, 

intézményi 

orvos, 

szakorvos 

 

intézményi 

jogviszony 

létesítésének 

napja 

 

 

recept 

felírásakor 

- - 
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a személyes 

gondoskodást 

nyújtó 

szociális 

intézmények 

szakmai 

feladatairól és 

működésük 

feltételeiről 

Kezelt személyes 

adatok 

név, születési hely, idő, 

TAJ-szám, anyja neve, 

betegségre vonatkozó 

adatok, 

közgyógyellátási 

igazolvány 

érvényessége, betegség 

diagnózisa, gyógyszer 

megnevezése, adagja, 

gyógyászati 

segédeszköz, egyéb 

termékek megnevezése 

szakorvosi, illetve 

sürgősségi 

ellátáshoz, valamint 

kórházi kezeléshez 

való hozzájutás 

biztosítása, beutalók 

írása 

 

 

a GDPR 6. 

cikk (1) 

bekezdés c) 

pont szerint 

az 

adatkezelés 

az 

adatkezelőre 

vonatkozó 

jogi 

kötelezettség 

teljesítéséhez 

szükséges. 

 

-1/2000. (I. 7.) 

SzCsM 

rendelet 

a személyes 

gondoskodást 

nyújtó 

szociális 

intézmények 

szakmai 

feladatairól és 

működésük 

feltételeiről 

orvosi szoba 

kulccsal 

zárható 

szekrényében 

 

 

 

 

intézmény saját 

szerverén 

. 

papír alapon 

 

 

 

 

 

 

 

elektroni-

kusan 

VSZSZ 

iratkezelési 

szabályzatának 1. 

sz. melléklete 

szerint 20 év. 

intézmény 

adja meg 

 

 

 

 

háziorvos, 

intézményi 

orvos, 

szakorvos 

intézményi 

jogviszony 

létesítésének 

napja 

 

 

beutaló 

kiállításakor 

- - 

Kezelt személyes 
adatok: 

név, születési név, 

anyja neve, születési 

orvosi igazolás 
kiállítása 

közgyógyellátásra 
való jogosultság 

a GDPR 6. 
cikk (1) 
bekezdés c) 
pont szerint 

orvosi szoba 
kulccsal 
zárható 
szekrényében 

papír alapon 

 

 

 

VSZSZ 

iratkezelési 

szabályzatának 1. 

intézmény 
adja meg 

 

intézményi 

jogviszony 

igénylésekor, 

NEAK 

(Nemzeti 

közgyógy-

ellátási 

igazolvány 

kiállítása 
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hely, idő, TAJ szám, 

jövedelme, gyógyszer 

megnevezése, adagja, 

gyógyászati 
segédeszköz, egyéb 
termékek megnevezése  

megállapításának 
céljából 

az 
adatkezelés 
az 
adatkezelőre 
vonatkozó 
jogi 
kötelezettség 
teljesítéséhez 
szükséges. 
 
-1993. évi III. 
törvény a 
szociális 
igazgatásról 
és a szociális 
ellátásokról 

 

intézmény saját 

szerverén 
. 

 

 

elektronikusan 

sz. melléklete 

szerint 20 év. 

 

 

háziorvos, 
intézményi 
orvos 

illetve 

létesítésekor; 

 

igazolás 

kiállításakor 

Egészség-

biztosítási 

Alapkezelő)  

 

 

  



38 
 

3. Az adattovábbítás címzettje(i):  

 

Név: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 

Székhely: 1139 Budapest, Váci út 73/A 

Cégjegyzékszám: - 

Adószám: 15328106-2-41  

 

4. Harmadik országba történő adattovábbítás:  

Nem történik adattovábbítás. 

 

5. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: 

 Intézményvezető  

 Intézményvezető helyettes 

 Szakosított ellátás vezető  

 Rendszergazda 

 

6. Az adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás: 

 Az irodában használt számítógépek tűzfallal és vírusirtóval vannak ellátva.  

 A munkatársak számítógépei jelszóval vannak védve.  

 A belső hálózaton lévő adatok hozzáférése jelszóval védett, korlátozott, csak az arra 

jogosultak férhetnek hozzá. 

 Jelszóval védett képernyőzár használata.  

 Munkaidő végén a személyes adatokat tartalmazó iratok elzárása. 

 Napközben az épületbe bejutást a házirend szabályozza.  

 

7. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei:  

 

Jogalap megnevezése Érintett jogai 
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

c) pont szerint az adatkezelés 

az adatkezelőre vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítéséhez 

szükséges.  

Tájékoztatás kéréséhez való jog 

Hozzáféréshez való jog 

Adatok módosításához, helyesbítéséhez, törléséhez való jog 

Adatkezelés korlátozásához való jog 

Jogorvoslathoz való jog 
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Adatkezelő megnevezése 

Belvárosi Gondozó Szolgálat Erzsébet Utcai Idősek Klubja 
Telephelye: 4025 Debrecen, Erzsébet u. 5. 

E-mail: vorosmarty21@dmjvvszsz.hu  

Telefon: 52/412-874 

Honlap: www.dmjvvszsz.hu 

 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége 
Email: adatvedelmi.tisztviselo@diminfo.hu 

 
1. Szakmai dolgozók 

Az adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre, tárolás helye, módja, időtartama, a személyes adatok forrása, adatok megadásának 

időpontja, címzett megnevezése, közlés célja 

Kezelt adatok 

kategóriái 

Adatkezelés 

célja 

Adatkezelés 

jogalapja 

Tárolás 

helye 

 

Tárolás 

módja 

Tárolás 

időtartam

a 

Adat 

forrása 

Adat 

megadásána

k időpontja 

Címzett 

(ha van) 

Közlés célja 

(ha van 

címzett) 
Kezelt személyes adatok: 

név, szül. név, anyja neve, 

szül. hely, idő, TAJ szám, 

telefonszám, 

állampolgárság, lakóhely, 

tartózkodási hely, családi 

állapota, 

cselekvőképességre 

vonatkozó adatok, 

hozzátartozó: neve, 

születési neve, anyja neve, 

szül. hely, idő, lakóhely, 

tartózkodási hely, 

telefonszám, 

törvényes képviselő: neve, 

születési neve, anyja neve, 

szül. hely, idő, lakóhely, 

tartózkodási hely, 

telefonszám, 

intézményi 

jogviszony 

kezdeményezése, 

létesítése 

a GDPR 6. cikk 

(1) bekezdés c) 

pont szerint az 

adatkezelés az 

adatkezelőre 

vonatkozó jogi 

kötelezettség 

teljesítéséhez 

szükséges. 

 

Jogszabály: 

1993. évi III. 

törvény a szociális 

igazgatásról és a 

szociális 

ellátásokról 

 

9/1999. (XI. 24.) 

SzCsM rendelet a 

gondozó 

szolgálat 

irodájának 

kulccsal 

zárható 

szekrényében 

 

POLISZ és 

Tevadmin 

elektronikus 

nyilvántartó 

rendszerben 

 

papír 

alapon 

 

 

 

 

 

elektroni-

kusan 

 

VSZSZ 

iratkezelési 

szabályza-

tának 1.sz. 

melléklete 

szerint  

20 év. 

 

 

érintett/ 

gondnok 

vagy egyéb 

hozzátartozó 

adja meg  

 

kérelem 

beérkezésének 

napja 

- - 

mailto:vorosmarty21@dmjvvszsz.hu
http://www.dmjvvszsz.hu/
mailto:adatvedelmi.tisztviselo@diminfo.hu
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jövedelemnyilatkozat: név, 

születési név, anyja neve, 

születési hely, idő, 

lakóhely, tartózkodási hely, 

telefonszám, jövedelem 

típusa, összege, 

 

egészségi állapotra 

vonatkozó igazolás: 

név, születési név, születési 

hely, idő, lakóhely, TAJ, 

esettörténet, diagnózis, 

prognózis, ápolási-

gondozási igények, 

speciális diéta, 

szenvedélybetegség, 

pszichiátriai megbetegedés, 

fogyatékosság, demencia, 

gyógyszerszedés, háziorvos 

megjegyzései 

 

személyes 

gondoskodást 

nyújtó szociális 

ellátások 

igénybevételéről 
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2. Az adattovábbítás címzettje(i):  

 

Név: - 

Székhely: - 

Cégjegyzékszám: - 

Adószám: - 

 

3. Harmadik országba történő adattovábbítás:  

Nem történik adattovábbítás.  

 

4. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: 

 Intézményvezető  

 Intézményvezető helyettesek  

 Alapszolgáltatás vezető  

 Koordinátor  

 Rendszergazda 

 

5. Az adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás: 

 Az irodában használt számítógépek tűzfallal és vírusirtóval vannak ellátva.  

 A munkatársak számítógépei jelszóval vannak védve.  

 A belső hálózaton lévő adatok hozzáférése jelszóval védett, korlátozott, csak az arra 

jogosultak férhetnek hozzá. 

 Jelszóval védett képernyőzár használata.  

 Munkaidő végén a személyes adatokat tartalmazó iratok elzárása. 

 Napközben az épületbe bejutást a házirend szabályozza.  

 

6. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei:  

 

Jogalap megnevezése Érintett jogai 
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

c) pont szerint az adatkezelés 

az adatkezelőre vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítéséhez 

szükséges.  

Tájékoztatás kéréséhez való jog 

Hozzáféréshez való jog 

Adatok módosításához, helyesbítéséhez, törléséhez való jog 

Adatkezelés korlátozásához való jog 

Jogorvoslathoz való jog 
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Adatkezelő megnevezése 

Csapókerti Gondozó Szolgálat Süveg Utcai Idősek Klubja 
Telephelye: 4030 Debrecen, Süveg u. 3. 

E-mail: suveg3@dmjvvszsz.hu  

Telefon: 52/414-938 

Honlap: www.dmjvvszsz.hu 

 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége 
Email: adatvedelmi.tisztviselo@diminfo.hu 

 
1. Szakmai dolgozók 

Az adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre, tárolás helye, módja, időtartama, a személyes adatok forrása, adatok megadásának 

időpontja, címzett megnevezése, közlés célja 

 

Kezelt adatok 

kategóriái 

Adatkezelés 

célja 

Adatkezelés 

jogalapja 

Tárolás 

helye 

 

Tárolás 

módja 

Tárolás 

időtartam

a 

Adat 

forrása 

Adat 

megadásána

k időpontja 

Címzett 

(ha van) 

Közlés célja 

(ha van 

címzett) 
Kezelt személyes adatok: 

név, szül. név, anyja neve, 

szül. hely, idő, TAJ szám, 

telefonszám, 

állampolgárság, lakóhely, 

tartózkodási hely, családi 

állapota, 

cselekvőképességre 

vonatkozó adatok, 

hozzátartozó: neve, 

születési neve, anyja neve, 

szül. hely, idő, lakóhely, 

tartózkodási hely, 

telefonszám, 

törvényes képviselő: neve, 

születési neve, anyja neve, 

szül. hely, idő, lakóhely, 

intézményi 

jogviszony 

kezdeményezése 

a GDPR 6. cikk 

(1) bekezdés c) 

pont szerint az 

adatkezelés az 

adatkezelőre 

vonatkozó jogi 

kötelezettség 

teljesítéséhez 

szükséges. 

 

Jogszabály: 

1993. évi III. 

törvény a szociális 

igazgatásról és a 

szociális 

ellátásokról 

9/1999. (XI. 24.) 

SzCsM rendelet a 

gondozó 

szolgálat 

irodájának 

kulccsal 

zárható 

szekrényében 

 

 

papír 

alapon 

VSZSZ 

iratkezelési 

szabályza-

tának 1.sz. 

melléklete 

szerint  

20 év. 

 

 

érintett/ 

gondnok 

vagy egyéb 

hozzátartozó 

adja meg  

 

kérelem 

beérkezésének 

napja 

- - 

mailto:suveg3@dmjvvszsz.hu
http://www.dmjvvszsz.hu/
mailto:adatvedelmi.tisztviselo@diminfo.hu
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tartózkodási hely, 

telefonszám, 

 

jövedelemnyilatkozat: név, 

születési név, anyja neve, 

születési hely, idő, 

lakóhely, tartózkodási hely, 

telefonszám, jövedelem 

típusa, összege, 

 

egészségi állapotra 

vonatkozó igazolás: 

név, születési név, születési 

hely, idő, lakóhely, TAJ, 

esettörténet, diagnózis, 

prognózis, ápolási-

gondozási igények, 

speciális diéta, 

szenvedélybetegség, 

pszichiátriai megbetegedés, 

fogyatékosság, demencia, 

gyógyszerszedés, háziorvos 

megjegyzései 

 

orvosi szakvélemény 

név, szül. név, TAJ szám, 

lakóhely,  

betegségre vonatkozó 

adatok 

(demencia kórkép típusa, 

mértéke), fogyatékosság 

típusa, mértéke, 

személyes 

gondoskodást 

nyújtó szociális 

ellátások 

igénybevételéről 

értékelő adatlap 

kezelt személyi adatok: 

név, szül. hely, idő,  

lakcím, TAJ szám, önellátó 

képesség mértéke 

 

 

intézményi 

jogviszony 

jogosultságának 

vizsgálata 

a GDPR 6. cikk 

(1) bekezdés c) 

pont szerint az 

adatkezelés az 

adatkezelőre 

vonatkozó jogi 

kötelezettség 

gondozó 

szolgálat 

irodájának 

kulccsal 

zárható 

szekrényében 

 

papír 

alapon 

VSZSZ 

iratkezelési 

szabályza-

tának 1. sz. 

melléklete 

szerint  

20 év. 

érintett/ 

gondnok 

vagy egyéb 

hozzátartozó 

adja meg  

 

kérelem 

beérkezésének 

napja 

- - 
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teljesítéséhez 

szükséges. 

Jogszabály: 

-36/2007. (XII. 22.) 

SZMM rendelet 

a gondozási 

szükséglet, 

valamint az 

egészségi állapoton 

alapuló szociális 

rászorultság 

vizsgálatának és 

igazolásának 

részletes 

szabályairól 

-9/1999. (XI. 24.) 

SzCsM rendelet a 

személyes 

gondoskodást 

nyújtó szociális 

ellátások 

igénybevételéről 

 

Kezelt személyes adatok: 

név, szül. név, anyja neve, 

szül. hely, idő, lakóhely, 

tartózkodási hely, értesítési 

cím, telefonszám, TAJ 

szám, 

törvényes képviselő: neve, 

születési neve, lakóhelye, 

tart. helye, értesítési címe, 

telefonszáma 

intézményi 

jogviszony 

létesítése 

a GDPR 6. cikk 

(1) bekezdés c) 

pont szerint az 

adatkezelés az 

adatkezelőre 

vonatkozó jogi 

kötelezettség 
teljesítéséhez 

szükséges.  

 

Jogszabály: 

-1993. évi III. 

törvény a szociális 

igazgatásról és a 

szociális 

ellátásokról 

gondozó 

szolgálat 

irodájának 

kulccsal 

zárható 

szekrényében 

 

Polisz és 

Tevadmin 

elektronikus 

nyilvántartó 

rendszerben 

 

 

 

papír 

alapon, 

 

 

 

 

 

elektroni-

kusan 

 

 

VSZSZ 

iratkezelési 

szabályza-

tának 1. sz. 

melléklete 

szerint  

20 év. 

 

 

érintett/ 

gondnok 

vagy egyéb 

hozzátartozó 

adja meg  

 

kérelem 

beérkezésének 

napja 

- - 
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2. Az adattovábbítás címzettje(i): - 

 

Név: - 

Székhely: - 

Cégjegyzékszám: - 

Adószám: - 

 

3. Harmadik országba történő adattovábbítás:  

Nem történik adattovábbítás.  

 

4. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:  

 Intézményvezető 

 Intézményvezető helyettesek  

 Alapszolgáltatás vezető  

 Koordinátor  

 Rendszergazda 

 

5. Az adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás: 

 Az irodában használt számítógépek tűzfallal és vírusirtóval vannak ellátva.  

 A munkatársak számítógépei jelszóval vannak védve.  

 A belső hálózaton lévő adatok hozzáférése jelszóval védett, korlátozott, csak az arra 

jogosultak férhetnek hozzá. 

 Jelszóval védett képernyőzár használata.  

 Munkaidő végén a személyes adatokat tartalmazó iratok elzárása. 

 Napközben az épületbe bejutást a házirend szabályozza.  

 

6. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei:  

 

Jogalap megnevezése Érintett jogai 
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

c) pont szerint az adatkezelés 

az adatkezelőre vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítéséhez 

szükséges.  

Tájékoztatás kéréséhez való jog 

Hozzáféréshez való jog 

Adatok módosításához, helyesbítéséhez, törléséhez való jog 

Adatkezelés korlátozásához való jog 

Jogorvoslathoz való jog 
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Adatkezelő megnevezése 

Fényesudvari Gondozó Szolgálat Víztorony Utcai Telephely 
Telephelye: 4029 Debrecen, Víztorony u. 13. 

E-mail: viztorony13@dmjvvszsz.hu  

Telefon: 52/324-026 

Honlap: www.dmjvvszsz.hu 

 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége 
Email: adatvedelmi.tisztviselo@diminfo.hu 

 
1. Szakmai dolgozók 

Az adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre, tárolás helye, módja, időtartama, a személyes adatok forrása, adatok megadásának 

időpontja, címzett megnevezése, közlés célja 

Kezelt adatok 

kategóriái 

Adatkezelés 

célja 

Adatkezelés 

jogalapja 

Tárolás 

helye 

Tárolás 

módja 

Tárolás 

időtartam

a 

Adat 

forrása 

Adat 

megadásána

k időpontja 

Címzett 

(ha van) 

Közlés célja 

(ha van 

címzett) 
Kezelt személyes adatok: 

név, szül. név, anyja neve, 

szül. hely, idő, TAJ szám, 

telefonszám, 

állampolgárság, lakóhely, 

tartózkodási hely, családi 

állapota, 

cselekvőképességre 

vonatkozó adatok, 

hozzátartozó: neve, 

születési neve, anyja neve, 

szül. hely, idő, lakóhely, 

tartózkodási hely, 

telefonszám, 

törvényes képviselő: neve, 

születési neve, anyja neve, 

szül. hely, idő, lakóhely, 

tartózkodási hely, 

telefonszám, 

intézményi 

jogviszony 

kezdeményezése 

a GDPR 6. cikk 

(1) bekezdés c) 

pont szerint az 

adatkezelés az 

adatkezelőre 

vonatkozó jogi 

kötelezettség 

teljesítéséhez 

szükséges. 

 

Jogszabály: 

1993. évi III. 

törvény a szociális 

igazgatásról és a 

szociális 

ellátásokról 

 

9/1999. (XI. 24.) 

SzCsM rendelet a 

gondozó 

szolgálat 

irodájának 

kulccsal 

zárható 

szekrényében 

 

papír 

alapon 

VSZSZ 

iratkezelési 

szabályza-

tának 1.sz. 

melléklete 

szerint  

20 év. 

 

érintett/ 

gondnok 

vagy egyéb 

hozzátartozó 

adja meg  

 

kérelem 

beérkezésének 

napja 

- - 

mailto:viztorony13@dmjvvszsz.hu
http://www.dmjvvszsz.hu/
mailto:adatvedelmi.tisztviselo@diminfo.hu
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jövedelemnyilatkozat: név, 

születési név, anyja neve, 

születési hely, idő, 

lakóhely, tartózkodási hely, 

telefonszám, jövedelem 

típusa, összege, 

 

egészségi állapotra 

vonatkozó igazolás: 

név, születési név, születési 

hely, idő, lakóhely, TAJ, 

esettörténet, diagnózis, 

prognózis, ápolási-

gondozási igények, 

speciális diéta, 

szenvedélybetegség, 

pszichiátriai megbetegedés, 

fogyatékosság, demencia, 

gyógyszerszedés, háziorvos 

megjegyzései 
 

orvosi szakvélemény 

név, szül. név, TAJ szám, 

lakóhely,  

betegségre vonatkozó 

adatok 

(demencia kórkép típusa, 

mértéke), fogyatékosság 

típusa, mértéke, 

személyes 

gondoskodást 

nyújtó szociális 

ellátások 

igénybevételéről 

értékelő adatlap 

név, szül. hely, idő,  

lakcím, TAJ szám, önellátó 

képesség mértéke 

 

 

 

intézményi 

jogviszony 

jogosultságának 

vizsgálata 

a GDPR 6. cikk 

(1) bekezdés c) 

pont szerint az 

adatkezelés az 

adatkezelőre 

vonatkozó jogi 

kötelezettség 

teljesítéséhez 

szükséges. 

 

gondozó 

szolgálat 

irodájának 

kulccsal 

zárható 

szekrényében 

 

 

papír 

alapon 

VSZSZ 

iratkezelési 

szabályza-

tának 1. sz. 

melléklete 

szerint  

20 év. 

 

 

érintett/ 

gondnok 

vagy egyéb 

hozzátartozó 

adja meg  

 

kérelem 

beérkezésének 

napja 

- - 
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Jogszabály: 

-36/2007. (XII. 22.) 

SZMM rendelet 

a gondozási 

szükséglet, 

valamint az 

egészségi állapoton 

alapuló szociális 

rászorultság 

vizsgálatának és 

igazolásának 

részletes 

szabályairól 

-9/1999. (XI. 24.) 

SzCsM rendelet a 

személyes 

gondoskodást 

nyújtó szociális 

ellátások 

igénybevételéről 

Kezelt személyes adatok: 

név, szül. név, anyja neve, 

szül. hely, idő, lakóhely, 

tartózkodási hely, értesítési 

cím, telefonszám, TAJ 

szám, 

törvényes képviselő: neve, 

születési neve, lakóhelye, 

tart. helye, értesítési címe, 

telefonszáma 

intézményi 

jogviszony 

létesítése 

a GDPR 6. cikk 

(1) bekezdés c) 

pont szerint az 

adatkezelés az 

adatkezelőre 

vonatkozó jogi 

kötelezettség 

teljesítéséhez 

szükséges.  

 

Jogszabály: 

-1993. évi III. 

törvény a szociális 

igazgatásról és a 

szociális 

ellátásokról 

gondozó 

szolgálat 

irodájának 

kulccsal 

zárható 

szekrényében 

 

POLISZ és 

Tevadmin 

elektronikus 

nyilvántartó 

rendszerben 

 

 

 

papír 

alapon, 

 

 

 

 

 

elektroni-

kusan 

 

 

VSZSZ 

iratkezelési 

szabályza-

tának 1. sz. 

melléklete 

szerint  

20 év. 

 

 

érintett/ 

gondnok 

vagy egyéb 

hozzátartozó 

adja meg  

 

kérelem 

beérkezésének 

napja 

- - 
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2. Az adattovábbítás címzettje(i): - 

 

Név: - 

Székhely: - 

Cégjegyzékszám: - 

Adószám: - 

 

3. Harmadik országba történő adattovábbítás:  

Nem történik adattovábbítás.  

 

4. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:  

 Intézményvezető  

 Intézményvezető helyettesek  

 Alapszolgáltatás vezető  

 Koordinátor  

 Rendszergazda 

 

5. Az adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás: 

 Az irodában használt számítógépek tűzfallal és vírusirtóval vannak ellátva.  

 A munkatársak számítógépei jelszóval vannak védve.  

 A belső hálózaton lévő adatok hozzáférése jelszóval védett, korlátozott, csak az arra 

jogosultak férhetnek hozzá. 

 Jelszóval védett képernyőzár használata.  

 Munkaidő végén a személyes adatokat tartalmazó iratok elzárása. 

 Napközben az épületbe bejutást a házirend szabályozza.  

 

6. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei:  

 

Jogalap megnevezése Érintett jogai 
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

c) pont szerint az adatkezelés 

az adatkezelőre vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítéséhez 

szükséges.  

Tájékoztatás kéréséhez való jog 

Hozzáféréshez való jog 

Adatok módosításához, helyesbítéséhez, törléséhez való jog 

Adatkezelés korlátozásához való jog 

Jogorvoslathoz való jog 
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Adatkezelő megnevezése 

Fényesudvari Gondozó Szolgálat Csapó Utcai Idősek Klubja 
Telephelye: 4029 Debrecen, Csapó u. 94. 

E-mail: csapo94@dmjvvszsz.hu   

Telefon: 52/413-797 

Honlap: www.dmjvvszsz.hu 

 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége 
Email: adatvedelmi.tisztviselo@diminfo.hu 

 
1. Szakmai dolgozók 

Az adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre, tárolás helye, módja, időtartama, a személyes adatok forrása, adatok megadásának időpontja, 

címzett megnevezése, közlés célja 

 

Kezelt adatok 

kategóriái 

Adatkezelés 

célja 

Adatkezelés 

jogalapja 

Tárolás 

helye 

Tárolás 

módja 

Tárolás 

időtartama 

Adat 

forrása 

Adat 

megadásának 

időpontja 

Címzett 

(ha van) 

Közlés célja 

(ha van 

címzett) 
Kezelt személyes adatok: 

név, szül. név, anyja neve, 

szül. hely, idő, TAJ szám, 

telefonszám, 

állampolgárság, lakóhely, 

tartózkodási hely, családi 

állapota, 

cselekvőképességre 

vonatkozó adatok, 

hozzátartozó: neve, 

születési neve, anyja neve, 

szül. hely, idő, lakóhely, 

tartózkodási hely, 

telefonszám, 

törvényes képviselő: neve, 

születési neve, anyja neve, 

szül. hely, idő, lakóhely, 

intézményi 

jogviszony 

kezdeményezése, 

létesítése 

a GDPR 6. cikk 

(1) bekezdés c) 

pont szerint az 

adatkezelés az 

adatkezelőre 

vonatkozó jogi 

kötelezettség 

teljesítéséhez 

szükséges. 

 

Jogszabály: 

1993. évi III. 

törvény a szociális 

igazgatásról és a 

szociális 

ellátásokról 

 

gondozó 

szolgálat 

irodájának 

kulccsal 

zárható 

szekrényében 

 

POLISZ és 

Tevadmin 

elektronikus 

nyilvántartó 

rendszerben 

 

papír 

alapon 

 

 

 

 

 

elektroni-

kusan 

 

VSZSZ 

iratkezelési 

szabályzatá-

nak 1.sz. 

melléklete 

szerint  

20 év. 

 

 

érintett/ 

gondnok 

vagy egyéb 

hozzátartozó 

adja meg  

 

 

kérelem 

beérkezésének 

napja 

- - 

mailto:csapo94@dmjvvszsz.hu
http://www.dmjvvszsz.hu/
mailto:adatvedelmi.tisztviselo@diminfo.hu
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tartózkodási hely, 

telefonszám, 

 

jövedelemnyilatkozat: név, 

születési név, anyja neve, 

születési hely, idő, 

lakóhely, tartózkodási hely, 

telefonszám, jövedelem 

típusa, összege, 

 

egészségi állapotra 

vonatkozó igazolás: 

név, születési név, születési 

hely, idő, lakóhely, TAJ, 

esettörténet, diagnózis, 

prognózis, ápolási-

gondozási igények, 

speciális diéta, 

szenvedélybetegség, 

pszichiátriai megbetegedés, 

fogyatékosság, demencia, 

gyógyszerszedés, háziorvos 

megjegyzései 

 

 

 

9/1999. (XI. 24.) 

SzCsM rendelet a 

személyes 

gondoskodást 

nyújtó szociális 

ellátások 

igénybevételéről 
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2. Az adattovábbítás címzettje(i):  

 

Név: - 

Székhely: - 

Cégjegyzékszám: - 

Adószám: - 

 

3. Harmadik országba történő adattovábbítás:  

Nem történik adattovábbítás.  

 

4. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:  

 Intézményvezető  

 Intézményvezető helyettesek  

 Alapszolgáltatás vezető  

 Koordinátor  

 Rendszergazda 

 

5. Az adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás: 

 Az irodában használt számítógépek tűzfallal és vírusirtóval vannak ellátva.  

 A munkatársak számítógépei jelszóval vannak védve.  

 A belső hálózaton lévő adatok hozzáférése jelszóval védett, korlátozott, csak az arra jogosultak férhetnek 

hozzá. 

 Jelszóval védett képernyőzár használata.  

 Munkaidő végén a személyes adatokat tartalmazó iratok elzárása. 

 Napközben az épületbe bejutást a házirend szabályozza.  

 

6. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei:  

 

Jogalap megnevezése Érintett jogai 
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

c) pont szerint az adatkezelés 

az adatkezelőre vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítéséhez 

szükséges.  

Tájékoztatás kéréséhez való jog 

Hozzáféréshez való jog 

Adatok módosításához, helyesbítéséhez, törléséhez való jog 

Adatkezelés korlátozásához való jog 

Jogorvoslathoz való jog 
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Adatkezelő megnevezése 

Homokkerti és Józsai Gondozó Szolgálat Deák Ferenc Utcai Idősek Klubja 
Telephelye: 4225 Debrecen, Deák Ferenc u. 7. 

E-mail: deakf7@dmjvvszsz.hu  

Telefon: 52/386-135 

Honlap: www.dmjvvszsz.hu 

 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége 
Email: adatvedelmi.tisztviselo@diminfo.hu 

 

 
1. Szakmai dolgozók 

Az adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre, tárolás helye, módja, időtartama, a személyes adatok forrása, adatok megadásának időpontja, 

címzett megnevezése, közlés célja 

Kezelt adatok 

kategóriái 

Adatkezelés 

célja 

Adatkezelés 

jogalapja 

Tárolás 

helye 

Tárolás 

módja 

Tárolás 

időtartama 

Adat 

forrása 

Adat 

megadásána

k időpontja 

Címzett 

(ha van) 

Közlés célja 

(ha van 

címzett) 
Kezelt személyes adatok: 

név, szül. név, anyja neve, 

szül. hely, idő, TAJ szám, 

telefonszám, 

állampolgárság, lakóhely, 

tartózkodási hely, családi 

állapota, 

cselekvőképességre 

vonatkozó adatok, 

hozzátartozó: neve, 

születési neve, anyja neve, 

szül. hely, idő, lakóhely, 

tartózkodási hely, 

telefonszám, 

törvényes képviselő: neve, 

születési neve, anyja neve, 

szül. hely, idő, lakóhely, 

intézményi 

jogviszony 

kezdeményezése 

a GDPR 6. cikk 

(1) bekezdés c) 

pont szerint az 

adatkezelés az 

adatkezelőre 

vonatkozó jogi 

kötelezettség 

teljesítéséhez 

szükséges. 

Jogszabály: 

1993. évi III. 

törvény a szociális 

igazgatásról és a 

szociális 

ellátásokról 

9/1999. (XI. 24.) 

SzCsM rendelet a 

személyes 

gondozó 

szolgálat 

irodájának 

kulccsal 

zárható 

szekrényében 

 

 

papír 

alapon 
VSZSZ 

iratkezelési 

szabályzatá-

nak 1.sz. 

melléklete 

szerint  

20 év. 

 

érintett/ 

gondnok 

vagy egyéb 

hozzátartozó 

adja meg  

 

kérelem 

beérkezésének 

napja 

- - 

mailto:deakf7@dmjvvszsz.hu
http://www.dmjvvszsz.hu/
mailto:adatvedelmi.tisztviselo@diminfo.hu
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tartózkodási hely, 

telefonszám, 

 

jövedelemnyilatkozat: név, 

születési név, anyja neve, 

születési hely, idő, 

lakóhely, tartózkodási hely, 

telefonszám, jövedelem 

típusa, összege, 

 

egészségi állapotra 

vonatkozó igazolás: 

név, születési név, születési 

hely, idő, lakóhely, TAJ, 

esettörténet, diagnózis, 

prognózis, ápolási-

gondozási igények, 

speciális diéta, 

szenvedélybetegség, 

pszichiátriai megbetegedés, 

fogyatékosság, demencia, 

gyógyszerszedés, háziorvos 

megjegyzései 

orvosi szakvélemény 

név, szül. név, TAJ szám, 

lakóhely,  

betegségre vonatkozó 

adatok 

(demencia kórkép típusa, 

mértéke), fogyatékosság 

típusa, mértéke, 

 

gondoskodást 

nyújtó szociális 

ellátások 

igénybevételéről 

értékelő adatlap 

kezelt személyi adatok: 

név, szül. hely, idő,  

lakcím, TAJ szám, önellátó 

képesség mértéke 

 

 

intézményi 

jogviszony 

jogosultságának 

vizsgálata 

a GDPR 6. cikk 

(1) bekezdés c) 

pont szerint az 

adatkezelés az 

adatkezelőre 

vonatkozó jogi 

kötelezettség 

gondozó 

szolgálat 

irodájának 

kulccsal 

zárható 

szekrényében 

 

papír 

alapon 

VSZSZ 

iratkezelési 

szabályzatá-

nak 1. sz. 

melléklete 

szerint  

20 év. 

érintett/ 

gondnok 

vagy egyéb 

hozzátartozó 

adja meg  

 

kérelem 

beérkezésének 

napja 

- - 
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 teljesítéséhez 

szükséges. 

Jogszabály: 

-36/2007. (XII. 22.) 

SZMM rendelet 

a gondozási 

szükséglet, 

valamint az 

egészségi állapoton 

alapuló szociális 

rászorultság 

vizsgálatának és 

igazolásának 

részletes 

szabályairól 

-9/1999. (XI. 24.) 

SzCsM rendelet a 

személyes 

gondoskodást 

nyújtó szociális 

ellátások 

igénybevételéről 

  

 

Kezelt személyes adatok: 

név, szül. név, anyja neve, 

szül. hely, idő, lakóhely, 

tartózkodási hely, értesítési 

cím, telefonszám, TAJ 

szám, 

törvényes képviselő: neve, 

születési neve, lakóhelye, 

tart. helye, értesítési címe, 

telefonszáma 

intézményi 

jogviszony 

létesítése 

a GDPR 6. cikk 

(1) bekezdés c) 

pont szerint az 

adatkezelés az 

adatkezelőre 

vonatkozó jogi 

kötelezettség 

teljesítéséhez 

szükséges.  

Jogszabály: 

-1993. évi III. 

törvény a szociális 

igazgatásról és a 

szociális 

ellátásokról 

gondozó 

szolgálat 

irodájának 

kulccsal 

zárható 

szekrényében 

 

POLISZ és 

Tevadmin 

elektronikus 

nyilvántartó 

rendszerben 

 

 

 

papír 

alapon, 

 

 

 

 

 

elektroni-

kusan 

 

 

VSZSZ 

iratkezelési 

szabályzatá-

nak 1. sz. 

melléklete 

szerint  

20 év. 

 

 

érintett/ 

gondnok 

vagy egyéb 

hozzátartozó 

adja meg  

 

kérelem 

beérkezésének 

napja 

- - 

 



56 
 

2. Az adattovábbítás címzettje(i): - 

Név: - 

Székhely: - 

Cégjegyzékszám: - 

Adószám: - 

 

3. Harmadik országba történő adattovábbítás:  

Nem történik adattovábbítás.  

 

4. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:  

 Intézményvezető  

 Intézményvezető helyettesek 

 Alapszolgáltatás vezető  

 Koordinátor  

 Rendszergazda 

 

5. Az adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás: 

 Az irodában használt számítógépek tűzfallal és vírusirtóval vannak ellátva.  

 A munkatársak számítógépei jelszóval vannak védve.  

 A belső hálózaton lévő adatok hozzáférése jelszóval védett, korlátozott, csak az arra jogosultak férhetnek 

hozzá. 

 Jelszóval védett képernyőzár használata.  

 Munkaidő végén a személyes adatokat tartalmazó iratok elzárása. 

 Napközben az épületbe bejutást a házirend szabályozza.  

 

6. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei:  

 

Jogalap megnevezése Érintett jogai 
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

c) pont szerint az adatkezelés 

az adatkezelőre vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítéséhez 

szükséges.  

Tájékoztatás kéréséhez való jog 

Hozzáféréshez való jog 

Adatok módosításához, helyesbítéséhez, törléséhez való jog 

Adatkezelés korlátozásához való jog 

Jogorvoslathoz való jog 
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Adatkezelő megnevezése 

Homokkerti és Józsai Gondozó Szolgálat Szabó Kálmán Utcai Idősek Klubja 
Telephelye: 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 33. 

E-mail: szabok33@dmjvvszsz.hu  

Telefon: 52/413-733 

Honlap: www.dmjvvszsz.hu 

 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége 
Email: adatvedelmi.tisztviselo@diminfo.hu 

 
1. Szakmai dolgozók 

Az adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre, tárolás helye, módja, időtartama, a személyes adatok forrása, adatok megadásának időpontja, 

címzett megnevezése, közlés célja 

Kezelt adatok 

kategóriái 

Adatkezelés 

célja 

Adatkezelés 

jogalapja 

Tárolás 

helye 

Tárolás 

módja 

Tárolás 

időtartama 

Adat 

forrása 

Adat 

megadásának 

időpontja 

Címzett 

(ha van) 

Közlés célja 

(ha van 

címzett) 
Kezelt személyes adatok: 

név, szül. név, anyja neve, 

szül. hely, idő, TAJ szám, 

telefonszám, 

állampolgárság, lakóhely, 

tartózkodási hely, családi 

állapota, 

cselekvőképességre 

vonatkozó adatok, 

hozzátartozó: neve, 

születési neve, anyja neve, 

szül. hely, idő, lakóhely, 

tartózkodási hely, 

telefonszám, 

törvényes képviselő: neve, 

születési neve, anyja neve, 

szül. hely, idő, lakóhely, 

tartózkodási hely, 

telefonszám, 

intézményi 

jogviszony 

kezdeményezése 

a GDPR 6. cikk 

(1) bekezdés c) 

pont szerint az 

adatkezelés az 

adatkezelőre 

vonatkozó jogi 

kötelezettség 

teljesítéséhez 

szükséges. 

 

Jogszabály: 

1993. évi III. 

törvény a szociális 

igazgatásról és a 

szociális 

ellátásokról 

 

9/1999. (XI. 24.) 

SzCsM rendelet a 

gondozó 

szolgálat 

irodájának 

kulccsal 

zárható 

szekrényében 

 

 

papír 

alapon 
VSZSZ 

iratkezelési 

szabályzatának 

1.sz. melléklete 

szerint  

20 év. 

 

 

érintett/

gondnok 

vagy 

egyéb 

hozzá-

tartozó 

adja 

meg  

 

kérelem 

beérkezésének 

napja 

- - 

mailto:szabok33@dmjvvszsz.hu
http://www.dmjvvszsz.hu/
mailto:adatvedelmi.tisztviselo@diminfo.hu
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jövedelemnyilatkozat: név, 

születési név, anyja neve, 

születési hely, idő, 

lakóhely, tartózkodási hely, 

telefonszám, jövedelem 

típusa, összege, 

 

egészségi állapotra 

vonatkozó igazolás: 

név, születési név, születési 

hely, idő, lakóhely, TAJ, 

esettörténet, diagnózis, 

prognózis, ápolási-

gondozási igények, 

speciális diéta, 

szenvedélybetegség, 

pszichiátriai megbetegedés, 

fogyatékosság, demencia, 

gyógyszerszedés, háziorvos 

megjegyzései 

 

orvosi szakvélemény 

név, szül. név, TAJ szám, 

lakóhely,  

betegségre vonatkozó 

adatok 

(demencia kórkép típusa, 

mértéke), fogyatékosság 

típusa, mértéke 

személyes 

gondoskodást 

nyújtó szociális 

ellátások 

igénybevételéről 

értékelő adatlap 

név, szül. hely, idő,  

lakcím, TAJ szám, önellátó 

képesség mértéke 

 

 

 

intézményi 

jogviszony 

jogosultságának 

vizsgálata 

a GDPR 6. cikk 

(1) bekezdés c) 

pont szerint az 

adatkezelés az 

adatkezelőre 

vonatkozó jogi 

kötelezettség 

teljesítéséhez 

szükséges. 

 

gondozó 

szolgálat 

irodájának 

kulccsal 

zárható 

szekrényében 

 

 

papír 

alapon 

VSZSZ 

iratkezelési 

szabályzatának 

1. sz. melléklete 

szerint  

20 év. 

 

 

érintett/

gondnok 

vagy 

egyéb 

hozzá-

tartozó 

adja 

meg  

 

kérelem 

beérkezésének 

napja 

- - 



59 
 

Jogszabály: 

-36/2007. (XII. 22.) 

SZMM rendelet 

a gondozási 

szükséglet, 

valamint az 

egészségi állapoton 

alapuló szociális 

rászorultság 

vizsgálatának és 

igazolásának 

részletes 

szabályairól 

-9/1999. (XI. 24.) 

SzCsM rendelet a 

személyes 

gondoskodást 

nyújtó szociális 

ellátások 

igénybevételéről 

Kezelt személyes adatok: 

név, szül. név, anyja neve, 

szül. hely, idő, lakóhely, 

tartózkodási hely, értesítési 

cím, telefonszám, TAJ 

szám, 

törvényes képviselő: neve, 

születési neve, lakóhelye, 

tart. helye, értesítési címe, 

telefonszáma 

intézményi 

jogviszony 

létesítése 

a GDPR 6. cikk 

(1) bekezdés c) 

pont szerint az 

adatkezelés az 

adatkezelőre 

vonatkozó jogi 

kötelezettség 

teljesítéséhez 

szükséges.  

 

Jogszabály: 

-1993. évi III. 

törvény a szociális 

igazgatásról és a 

szociális 

ellátásokról 

gondozó 

szolgálat 

irodájának 

kulccsal 

zárható 

szekrényében 

 

POLISZ és 

Tevadmin 

elektronikus 

nyilvántartó 

rendszerben 

 

 

 

papír 

alapon, 

 

 

 

 

 

elektroni-

kusan 

 

 

VSZSZ 

iratkezelési 

szabályzatának 

1. sz. melléklete 

szerint  

20 év. 

 

 

érintett/

gondnok 

vagy 

egyéb 

hozzá-

tartozó 

adja 

meg  

 

kérelem 

beérkezésének 

napja 

- - 
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2. Az adattovábbítás címzettje(i): - 

Név: - 

Székhely: - 

Cégjegyzékszám: - 

Adószám: - 

 

3. Harmadik országba történő adattovábbítás:  

Nem történik adattovábbítás.  

 

4. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:  

 Intézményvezető  

 Intézményvezető helyettesek  

 Alapszolgáltatás vezető  

 Koordinátor  

 Rendszergazda 

 

5. Az adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás: 

 Az irodában használt számítógépek tűzfallal és vírusirtóval vannak ellátva.  

 A munkatársak számítógépei jelszóval vannak védve.  

 A belső hálózaton lévő adatok hozzáférése jelszóval védett, korlátozott, csak az arra jogosultak férhetnek 

hozzá. 

 Jelszóval védett képernyőzár használata.  

 Munkaidő végén a személyes adatokat tartalmazó iratok elzárása. 

 Napközben az épületbe bejutást a házirend szabályozza.  

 

6. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei:  

 

Jogalap megnevezése Érintett jogai 
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

c) pont szerint az adatkezelés 

az adatkezelőre vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítéséhez 

szükséges.  

Tájékoztatás kéréséhez való jog 

Hozzáféréshez való jog 

Adatok módosításához, helyesbítéséhez, törléséhez való jog 

Adatkezelés korlátozásához való jog 

Jogorvoslathoz való jog 
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Adatkezelő megnevezése 

Nagyerdei Gondozó Szolgálat Thomas Mann Utcai Idősek Klubja 
Telephelye: 4032 Debrecen, Thomas Mann u. 45. 

E-mail: thomasmann45@dmjvvszsz.hu  

Telefon: 52/412-367 

Honlap: www.dmjvvszsz.hu 

 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége 
Email: adatvedelmi.tisztviselo@diminfo.hu 

 
1. Szakmai dolgozók 

Az adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre, tárolás helye, módja, időtartama, a személyes adatok forrása, adatok megadásának időpontja, 

címzett megnevezése, közlés célja 

 

Kezelt adatok 

kategóriái 

Adatkezelés 

célja 

Adatkezelés 

jogalapja 

Tárolás 

helye 

Tárolás 

módja 

Tárolás 

időtartam

a 

Adat 

forrása 

Adat 

megadásána

k időpontja 

Címzett 

(ha van) 

Közlés célja 

(ha van 

címzett) 
Kezelt személyes adatok: 

név, szül. név, anyja neve, 

szül. hely, idő, TAJ szám, 

telefonszám, 

állampolgárság, lakóhely, 

tartózkodási hely, családi 

állapota, 

cselekvőképességre 

vonatkozó adatok, 

hozzátartozó: neve, 

születési neve, anyja neve, 

szül. hely, idő, lakóhely, 

tartózkodási hely, 

telefonszám, 

törvényes képviselő: neve, 

születési neve, anyja neve, 

szül. hely, idő, lakóhely, 

intézményi 

jogviszony 

kezdeményezése 

a GDPR 6. cikk 

(1) bekezdés c) 

pont szerint az 

adatkezelés az 

adatkezelőre 

vonatkozó jogi 

kötelezettség 

teljesítéséhez 

szükséges. 

 

Jogszabály: 

1993. évi III. 

törvény a szociális 

igazgatásról és a 

szociális 

ellátásokról 

 

gondozó 

szolgálat 

irodájának 

kulccsal 

zárható 

szekrényében 

 

papír 

alapon 

VSZSZ 

iratkezelési 

szabályza-

tának 1.sz. 

melléklete 

szerint  

20 év. 

 

 

érintett/ 

gondnok 

vagy egyéb 

hozzátartozó 

adja meg  

 

kérelem 

beérkezésének 

napja 

- - 

mailto:thomasmann45@dmjvvszsz.hu
http://www.dmjvvszsz.hu/
mailto:adatvedelmi.tisztviselo@diminfo.hu


62 
 

tartózkodási hely, 

telefonszám, 

 

jövedelemnyilatkozat: név, 

születési név, anyja neve, 

születési hely, idő, 

lakóhely, tartózkodási hely, 

telefonszám, jövedelem 

típusa, összege, 

 

egészségi állapotra 

vonatkozó igazolás: 

név, születési név, születési 

hely, idő, lakóhely, TAJ, 

esettörténet, diagnózis, 

prognózis, ápolási-

gondozási igények, 

speciális diéta, 

szenvedélybetegség, 

pszichiátriai megbetegedés, 

fogyatékosság, demencia, 

gyógyszerszedés, háziorvos 

megjegyzései 

 

orvosi szakvélemény 

név, szül. név, TAJ szám, 

lakóhely,  

betegségre vonatkozó 

adatok 

(demencia kórkép típusa, 

mértéke), fogyatékosság 

típusa, mértéke, 

9/1999. (XI. 24.) 

SzCsM rendelet a 

személyes 

gondoskodást 

nyújtó szociális 

ellátások 

igénybevételéről 

értékelő adatlap 

név, szül. hely, idő,  

lakcím, TAJ szám, önellátó 

képesség mértéke 

 

 

 

intézményi 

jogviszony 

jogosultságának 

vizsgálata 

a GDPR 6. cikk 

(1) bekezdés c) 

pont szerint az 

adatkezelés az 

adatkezelőre 

vonatkozó jogi 

kötelezettség 

gondozó 

szolgálat 

irodájának 

kulccsal 

zárható 

szekrényében 

 

papír 

alapon 

VSZSZ 

iratkezelési 

szabályza-

tának 1. sz. 

melléklete 

szerint  

20 év. 

érintett/ 

gondnok 

vagy egyéb 

hozzátartozó 

adja meg  

 

kérelem 

beérkezésének 

napja 

- - 
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teljesítéséhez 

szükséges. 

 

Jogszabály: 

-36/2007. (XII. 22.) 

SZMM rendelet 

a gondozási 

szükséglet, 

valamint az 

egészségi állapoton 

alapuló szociális 

rászorultság 

vizsgálatának és 

igazolásának 

részletes 

szabályairól 

-9/1999. (XI. 24.) 

SzCsM rendelet a 

személyes 

gondoskodást 

nyújtó szociális 

ellátások 

igénybevételéről 

  

 

Kezelt személyes adatok: 

név, szül. név, anyja neve, 

szül. hely, idő, lakóhely, 

tartózkodási hely, értesítési 

cím, telefonszám, TAJ 

szám, 

törvényes képviselő: neve, 

születési neve, lakóhelye, 

tart. helye, értesítési címe, 

telefonszáma 

intézményi 

jogviszony 

létesítése 

a GDPR 6. cikk 

(1) bekezdés c) 

pont szerint az 

adatkezelés az 

adatkezelőre 

vonatkozó jogi 

kötelezettség 

teljesítéséhez 

szükséges.  

 

Jogszabály: 

-1993. évi III. 

törvény a szociális 

igazgatásról és a 

szociális 

ellátásokról 

gondozó 

szolgálat 

irodájának 

kulccsal 

zárható 

szekrényében 

 

POLISZ és 

Tevadmin 

elektronikus 

nyilvántartó 

rendszerben 

 

 

 

papír 

alapon, 

 

 

 

 

 

elektroni-

kusan 

 

 

VSZSZ 

iratkezelési 

szabályza-

tának 1. sz. 

melléklete 

szerint  

20 év. 

 

 

érintett/ 

gondnok 

vagy egyéb 

hozzátartozó 

adja meg  

 

kérelem 

beérkezésének 

napja 

- - 
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2. Az adattovábbítás címzettje(i): - 

Név: - 

Székhely: - 

Cégjegyzékszám: - 

Adószám: - 

 

3. Harmadik országba történő adattovábbítás:  

Nem történik adattovábbítás.  

 

4. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: 

 Intézményvezető  

 Intézményvezető helyettesek 

 Alapszolgáltatás vezető  

 Koordinátor  

 Rendszergazda 

 

5. Az adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás: 

 Az irodában használt számítógépek tűzfallal és vírusirtóval vannak ellátva.  

 A munkatársak számítógépei jelszóval vannak védve.  

 A belső hálózaton lévő adatok hozzáférése jelszóval védett, korlátozott, csak az arra jogosultak férhetnek 

hozzá. 

 Jelszóval védett képernyőzár használata.  

 Munkaidő végén a személyes adatokat tartalmazó iratok elzárása. 

 Napközben az épületbe bejutást a házirend szabályozza.  

 

6. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei:  

 

Jogalap megnevezése Érintett jogai 
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

c) pont szerint az adatkezelés 

az adatkezelőre vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítéséhez 

szükséges.  

Tájékoztatás kéréséhez való jog 

Hozzáféréshez való jog 

Adatok módosításához, helyesbítéséhez, törléséhez való jog 

Adatkezelés korlátozásához való jog 

Jogorvoslathoz való jog 
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Adatkezelő megnevezése 

Nagysándor Telepi Gondozó Szolgálat Kandia Utcai Demens Idősek Klubja 
Telephelye: 4024 Debrecen, Kandia u. 4/B. 

E-mail: kandia4@dmjvvszsz.hu   

Telefon: 52/315-561 

Honlap: www.dmjvvszsz.hu 

 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége 
Email: adatvedelmi.tisztviselo@diminfo.hu 

 
1. Szakmai dolgozók 

Az adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre, tárolás helye, módja, időtartama, a személyes adatok forrása, adatok megadásának időpontja, 

címzett megnevezése, közlés célja 

 

Kezelt adatok 

kategóriái 

Adatkezelés 

célja 

Adatkezelés 

jogalapja 

Tárolás 

helye 

Tárolás 

módja 

Tárolás 

időtartama 

Adat 

forrása 

Adat 

megadásának 

időpontja 

Címzett 

(ha van) 

Közlés célja 

(ha van 

címzett) 
Kezelt személyes adatok: 

név, szül. név, anyja neve, 

szül. hely, idő, TAJ szám, 

telefonszám, 

állampolgárság, lakóhely, 

tartózkodási hely, családi 

állapota, 

cselekvőképességre 

vonatkozó adatok, 

hozzátartozó: neve, 

születési neve, anyja neve, 

szül. hely, idő, lakóhely, 

tartózkodási hely, 

telefonszám, 

törvényes képviselő: neve, 

születési neve, anyja neve, 

szül. hely, idő, lakóhely, 

intézményi 

jogviszony 

kezdeményezése, 

létesítése 

a GDPR 6. cikk 

(1) bekezdés c) 

pont szerint az 

adatkezelés az 

adatkezelőre 

vonatkozó jogi 

kötelezettség 

teljesítéséhez 

szükséges. 

 

Jogszabály: 

1993. évi III. 

törvény a szociális 

igazgatásról és a 

szociális 

ellátásokról 

 

gondozó 

szolgálat 

irodájának 

kulccsal 

zárható 

szekrényében 

 

POLISZ és 

Tevadmin 

elektronikus 

nyilvántartó 

rendszerben 

 

papír 

alapon 

 

 

 

 

 

elektroni-

kusan 

 

VSZSZ 

iratkezelési 

szabályzatá-

nak 1.sz. 

melléklete 

szerint  

20 év. 

 

érintett/ 

gondnok 

vagy egyéb 

hozzátartozó 

adja meg  

 

kérelem 

beérkezésének 

napja 

- - 

mailto:kandia4@dmjvvszsz.hu
http://www.dmjvvszsz.hu/
mailto:adatvedelmi.tisztviselo@diminfo.hu
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tartózkodási hely, 

telefonszám, 

 

jövedelemnyilatkozat: név, 

születési név, anyja neve, 

születési hely, idő, 

lakóhely, tartózkodási hely, 

telefonszám, jövedelem 

típusa, összege, 

 

egészségi állapotra 

vonatkozó igazolás: 

név, születési név, születési 

hely, idő, lakóhely, TAJ, 

esettörténet, diagnózis, 

prognózis, ápolási-

gondozási igények, 

speciális diéta, 

szenvedélybetegség, 

pszichiátriai megbetegedés, 

fogyatékosság, demencia, 

gyógyszerszedés, háziorvos 

megjegyzései 

 

orvosi szakvélemény 

név, szül. név, TAJ szám, 

lakóhely,  

betegségre vonatkozó 

adatok 

(demencia kórkép típusa, 

mértéke), fogyatékosság 

típusa, mértéke 

9/1999. (XI. 24.) 

SzCsM rendelet a 

személyes 

gondoskodást 

nyújtó szociális 

ellátások 

igénybevételéről 
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2. Az adattovábbítás címzettje(i):  

 

Név: - 

Székhely: - 

Cégjegyzékszám: - 

Adószám: - 

 

3. Harmadik országba történő adattovábbítás:  

Nem történik adattovábbítás.  

 

4. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: 

 Intézményvezető  

 Intézményvezető helyettesek  

 Alapszolgáltatás vezető  

 Koordinátor  

 Rendszergazda 

 

5. Az adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás: 

 Az irodában használt számítógépek tűzfallal és vírusirtóval vannak ellátva.  

 A munkatársak számítógépei jelszóval vannak védve.  

 A belső hálózaton lévő adatok hozzáférése jelszóval védett, korlátozott, csak az arra jogosultak férhetnek 

hozzá. 

 Jelszóval védett képernyőzár használata.  

 Munkaidő végén a személyes adatokat tartalmazó iratok elzárása. 

 Napközben az épületbe bejutást a házirend szabályozza.  

 

6. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei:  

 

Jogalap megnevezése Érintett jogai 
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

c) pont szerint az adatkezelés 

az adatkezelőre vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítéséhez 

szükséges.  

Tájékoztatás kéréséhez való jog 

Hozzáféréshez való jog 

Adatok módosításához, helyesbítéséhez, törléséhez való jog 

Adatkezelés korlátozásához való jog 

Jogorvoslathoz való jog 
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Adatkezelő megnevezése 

Nagysándor Telepi Gondozó Szolgálat Pósa Utcai Idősek és Demens Idősek Klubja 
Telephelye: 4031 Debrecen, Pósa u. 41. 

E-mail: posa41@dmjvvszsz.hu  

Telefon: 52/478-043 

Honlap: www.dmjvvszsz.hu 

 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége 
Email: adatvedelmi.tisztviselo@diminfo.hu 

 
1. Szakmai dolgozók 

Az adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre, tárolás helye, módja, időtartama, a személyes adatok forrása, adatok megadásának időpontja, 

címzett megnevezése, közlés célja 

 

Kezelt adatok 

kategóriái 

Adatkezelés 

célja 

Adatkezelés 

jogalapja 

Tárolás 

helye 

Tárolás 

módja 

Tárolás 

időtartama 

Adat 

forrása 

Adat 

megadásának 

időpontja 

Címzett 

(ha van) 

Közlés célja 

(ha van 

címzett) 
Kezelt személyes adatok: 

név, szül. név, anyja neve, 

szül. hely, idő, TAJ szám, 

telefonszám, 

állampolgárság, lakóhely, 

tartózkodási hely, családi 

állapota, 

cselekvőképességre 

vonatkozó adatok, 

hozzátartozó: neve, 

születési neve, anyja neve, 

szül. hely, idő, lakóhely, 

tartózkodási hely, 

telefonszám, 

törvényes képviselő: neve, 

születési neve, anyja neve, 

szül. hely, idő, lakóhely, 

intézményi 

jogviszony 

kezdeményezése, 

létesítése 

a GDPR 6. cikk 

(1) bekezdés c) 

pont szerint az 

adatkezelés az 

adatkezelőre 

vonatkozó jogi 

kötelezettség 

teljesítéséhez 

szükséges. 

 

Jogszabály: 

1993. évi III. 

törvény a szociális 

igazgatásról és a 

szociális 

ellátásokról 

 

gondozó 

szolgálat 

irodájának 

kulccsal 

zárható 

szekrényében 

 

 

POLISZ és 

Tevadmin 

elektronikus 

nyilvántartó 

rendszerben 

 

papír 

alapon 

 

 

 

 

 

 

elektroni-

kusan 

 

VSZSZ 

iratkezelési 

szabályzatá-

nak 1.sz. 

melléklete 

szerint  

20 év. 

 

 

érintett/ 

gondnok 

vagy egyéb 

hozzátartozó 

adja meg  

 

kérelem 

beérkezésének 

napja 

- - 

mailto:posa41@dmjvvszsz.hu
http://www.dmjvvszsz.hu/
mailto:adatvedelmi.tisztviselo@diminfo.hu
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tartózkodási hely, 

telefonszám, 

 

jövedelemnyilatkozat: név, 

születési név, anyja neve, 

születési hely, idő, 

lakóhely, tartózkodási hely, 

telefonszám, jövedelem 

típusa, összege, 

 

egészségi állapotra 

vonatkozó igazolás: 

név, születési név, születési 

hely, idő, lakóhely, TAJ, 

esettörténet, diagnózis, 

prognózis, ápolási-

gondozási igények, 

speciális diéta, 

szenvedélybetegség, 

pszichiátriai megbetegedés, 

fogyatékosság, demencia, 

gyógyszerszedés, háziorvos 

megjegyzései 

 

orvosi szakvélemény 

név, szül. név, TAJ szám, 

lakóhely,  

betegségre vonatkozó 

adatok 

(demencia kórkép típusa, 

mértéke), fogyatékosság 

típusa, mértéke, 

 

 

9/1999. (XI. 24.) 

SzCsM rendelet a 

személyes 

gondoskodást 

nyújtó szociális 

ellátások 

igénybevételéről 
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2. Az adattovábbítás címzettje(i):  

Név: - 

Székhely: - 

Cégjegyzékszám: - 

Adószám: - 

 

3. Harmadik országba történő adattovábbítás:  

Nem történik adattovábbítás.  

 

4. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: 

 Intézményvezető  

 Intézményvezető helyettesek  

 Alapszolgáltatás vezető  

 Koordinátor  

 Rendszergazda 

 

5. Az adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás: 

 Az irodában használt számítógépek tűzfallal és vírusirtóval vannak ellátva.  

 A munkatársak számítógépei jelszóval vannak védve.  

 A belső hálózaton lévő adatok hozzáférése jelszóval védett, korlátozott, csak az arra jogosultak férhetnek 

hozzá. 

 Jelszóval védett képernyőzár használata.  

 Munkaidő végén a személyes adatokat tartalmazó iratok elzárása. 

 Napközben az épületbe bejutást a házirend szabályozza.  

 

6. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei:  

 

Jogalap megnevezése Érintett jogai 
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

c) pont szerint az adatkezelés 

az adatkezelőre vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítéséhez 

szükséges.  

Tájékoztatás kéréséhez való jog 

Hozzáféréshez való jog 

Adatok módosításához, helyesbítéséhez, törléséhez való jog 

Adatkezelés korlátozásához való jog 

Jogorvoslathoz való jog 
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Adatkezelő megnevezése 

Tócóskerti Gondozó Szolgálat Derék Utcai Idősek Klubja 
Telephelye: 4031 Debrecen, Derék u. 22. 

E-mail: derek22@dmjvvszsz.hu  

Telefon: 52/492-410 

Honlap: www.dmjvvszsz.hu 

 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége 
Email: adatvedelmi.tisztviselo@diminfo.hu 

 
1. Szakmai dolgozók 

Az adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre, tárolás helye, módja, időtartama, a személyes adatok forrása, adatok megadásának időpontja, 

címzett megnevezése, közlés célja 

Kezelt adatok 

kategóriái 

Adatkezelés 

célja 

Adatkezelés 

jogalapja 

Tárolás 

helye 

Tárolás 

módja 

Tárolás 

időtartama 

Adat 

forrása 

Adat 

megadásának 

időpontja 

Címzett 

(ha van) 

Közlés célja 

(ha van 

címzett) 
Kezelt személyes adatok: 

név, szül. név, anyja neve, 

szül. hely, idő, TAJ szám, 

telefonszám, 

állampolgárság, lakóhely, 

tartózkodási hely, családi 

állapota, 

cselekvőképességre 

vonatkozó adatok, 

hozzátartozó: neve, 

születési neve, anyja neve, 

szül. hely, idő, lakóhely, 

tartózkodási hely, 

telefonszám, 

törvényes képviselő: neve, 

születési neve, anyja neve, 

szül. hely, idő, lakóhely, 

tartózkodási hely, 

telefonszám, 

intézményi 

jogviszony 

kezdeményezése 

a GDPR 6. cikk 

(1) bekezdés c) 

pont szerint az 

adatkezelés az 

adatkezelőre 

vonatkozó jogi 

kötelezettség 

teljesítéséhez 

szükséges. 

 

Jogszabály: 

1993. évi III. 

törvény a szociális 

igazgatásról és a 

szociális 

ellátásokról 

9/1999. (XI. 24.) 

SzCsM rendelet a 

személyes 

gondozó 

szolgálat 

irodájának 

kulccsal 

zárható 

szekrényében 

 

papír 

alapon 

VSZSZ 

iratkezelési 

szabályzatá-

nak 1.sz. 

melléklete 

szerint  

20 év. 

 

érintett/ 

gondnok 

vagy egyéb 

hozzátartozó 

adja meg  

 

kérelem 

beérkezésének 

napja 

- - 

mailto:derek22@dmjvvszsz.hu
http://www.dmjvvszsz.hu/
mailto:adatvedelmi.tisztviselo@diminfo.hu
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jövedelemnyilatkozat: név, 

születési név, anyja neve, 

születési hely, idő, 

lakóhely, tartózkodási hely, 

telefonszám, jövedelem 

típusa, összege, 

 

egészségi állapotra 

vonatkozó igazolás: 

név, születési név, születési 

hely, idő, lakóhely, TAJ, 

esettörténet, diagnózis, 

prognózis, ápolási-

gondozási igények, 

speciális diéta, 

szenvedélybetegség, 

pszichiátriai megbetegedés, 

fogyatékosság, demencia, 

gyógyszerszedés, háziorvos 

megjegyzései 

 

orvosi szakvélemény 

név, szül. név, TAJ szám, 

lakóhely,  

betegségre vonatkozó 

adatok 

(demencia kórkép típusa, 

mértéke), fogyatékosság 

típusa, mértéke, 

gondoskodást 

nyújtó szociális 

ellátások 

igénybevételéről 

értékelő adatlap 

név, szül. hely, idő,  

lakcím, TAJ szám, önellátó 

képesség mértéke 

 

 

 

intézményi 

jogviszony 

jogosultságának 

vizsgálata 

a GDPR 6. cikk 

(1) bekezdés c) 

pont szerint az 

adatkezelés az 

adatkezelőre 

vonatkozó jogi 

kötelezettség 

teljesítéséhez 

szükséges. 

Jogszabály: 

gondozó 

szolgálat 

irodájának 

kulccsal 

zárható 

szekrényében 

 

 

papír 

alapon 

VSZSZ 

iratkezelési 

szabályzatá-

nak 1. sz. 

melléklete 

szerint  

20 év. 

 

 

érintett/ 

gondnok 

vagy egyéb 

hozzátartozó 

adja meg  

 

kérelem 

beérkezésének 

napja 

- - 
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-36/2007. (XII. 22.) 

SZMM rendelet 

a gondozási 

szükséglet, 

valamint az 

egészségi állapoton 

alapuló szociális 

rászorultság 

vizsgálatának és 

igazolásának 

részletes 

szabályairól 

-9/1999. (XI. 24.) 

SzCsM rendelet a 

személyes 

gondoskodást 

nyújtó szociális 

ellátások 

igénybevételéről 

Kezelt személyes adatok: 

név, szül. név, anyja neve, 

szül. hely, idő, lakóhely, 

tartózkodási hely, értesítési 

cím, telefonszám, TAJ 

szám, 

törvényes képviselő: neve, 

születési neve, lakóhelye, 

tart. helye, értesítési címe, 

telefonszáma 

intézményi 

jogviszony 

létesítése 

a GDPR 6. cikk 

(1) bekezdés c) 

pont szerint az 

adatkezelés az 

adatkezelőre 

vonatkozó jogi 

kötelezettség 

teljesítéséhez 

szükséges.  

 

Jogszabály: 

-1993. évi III. 

törvény a szociális 

igazgatásról és a 

szociális 

ellátásokról 

gondozó 

szolgálat 

irodájának 

kulccsal 

zárható 

szekrényében 

 

POLISZ és 

Tevadmin 

elektronikus 

nyilvántartó 

rendszerben 

 

 

 

papír 

alapon, 

 

 

 

 

 

elektroni-

kusan 

 

 

VSZSZ 

iratkezelési 

szabályzatá-

nak 1. sz. 

melléklete 

szerint  

20 év. 

 

 

érintett/ 

gondnok 

vagy egyéb 

hozzátartozó 

adja meg  

 

kérelem 

beérkezésének 

napja 

- - 
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2. Az adattovábbítás címzettje(i):  

 

Név: - 

Székhely: - 

Cégjegyzékszám: - 

Adószám: - 

 

3. Harmadik országba történő adattovábbítás:  

Nem történik adattovábbítás.  

 

4. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:  

 Intézményvezető  

 Intézményvezető helyettesek  

 Alapszolgáltatás vezető  

 Koordinátor  

 Rendszergazda 

 

5. Az adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás: 

 Az irodában használt számítógépek tűzfallal és vírusirtóval vannak ellátva.  

 A munkatársak számítógépei jelszóval vannak védve.  

 A belső hálózaton lévő adatok hozzáférése jelszóval védett, korlátozott, csak az arra jogosultak férhetnek 

hozzá. 

 Jelszóval védett képernyőzár használata.  

 Munkaidő végén a személyes adatokat tartalmazó iratok elzárása. 

 Napközben az épületbe bejutást a házirend szabályozza.  

 

6. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei:  

 

Jogalap megnevezése Érintett jogai 
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

c) pont szerint az adatkezelés 

az adatkezelőre vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítéséhez 

szükséges.  

Tájékoztatás kéréséhez való jog 

Hozzáféréshez való jog 

Adatok módosításához, helyesbítéséhez, törléséhez való jog 

Adatkezelés korlátozásához való jog 

Jogorvoslathoz való jog 
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Adatkezelő megnevezése 

Újkerti Gondozó Szolgálat Fogyatékos Személyek Mester Utcai Nappali Intézménye 
Telephelye: 4026 Debrecen, Mester u. 22. 

E-mail: mester22@dmjvvszsz.hu  

Telefon: 52/340-039 

Honlap: www.dmjvvszsz.hu 

 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége 
Email: adatvedelmi.tisztviselo@diminfo.hu 

 
1. Szakmai dolgozók 

Az adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre, tárolás helye, módja, időtartama, a személyes adatok forrása, adatok megadásának időpontja, 

címzett megnevezése, közlés célja 

Kezelt adatok 

kategóriái 

Adatkezelés 

célja 

Adatkezelés 

jogalapja 

Tárolás 

helye 

Tárolás 

módja 

Tárolás 

időtartama 

Adat 

forrása 

Adat 

megadásának 

időpontja 

Címzett 

(ha van) 

Közlés 

célja (ha 

van 

címzett) 

Kezelt személyes adatok: 
név, szül. név, anyja neve, 

szül. hely, idő, TAJ szám, 

telefonszám, 

állampolgárság, lakóhely, 

tartózkodási hely, családi 

állapota, 

cselekvőképességre 

vonatkozó adatok, 

hozzátartozó: neve, 

születési neve, anyja neve, 

szül. hely, idő, lakóhely, 

tartózkodási hely, 

telefonszám, 

törvényes képviselő: neve, 

születési neve, anyja neve, 

szül. hely, idő, lakóhely, 

intézményi 

jogviszony 

kezdeményezés, 

létesítése 

a GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés c) pont 

szerint az 

adatkezelés az 

adatkezelőre 

vonatkozó jogi 

kötelezettség 
teljesítéséhez 

szükséges. 

 

Jogszabály: 

1993. évi III. 

törvény a szociális 

igazgatásról és a 

szociális 

ellátásokról 

 

gondozó 

szolgálat 

irodájának 

kulccsal 

zárható 

szekrényében 

 

POLISZ és 

Tevadmin 

elektronikus 

nyilvántartó 

rendszerben 

 

papír 

alapon 

 

 

 

 

 

elektroni-

kusan 

 

VSZSZ 

iratkezelési 

szabályzatá-

nak 1.sz. 

melléklete 

szerint  

20 év. 

 

 

érintett/ 

gondnok 

vagy egyéb 

hozzátartozó 

adja meg  

 

 

kérelem 

beérkezésének 

napja 

- - 

mailto:mester22@dmjvvszsz.hu
http://www.dmjvvszsz.hu/
mailto:adatvedelmi.tisztviselo@diminfo.hu
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tartózkodási hely, 

telefonszám, 

 

jövedelemnyilatkozat: 

név, születési név, anyja 

neve, születési hely, idő, 

lakóhely, tartózkodási hely, 

telefonszám, jövedelem 

típusa, összege, 

 

egészségi állapotra 

vonatkozó igazolás: 

név, születési név, születési 

hely, idő, lakóhely, TAJ, 

esettörténet, diagnózis, 

prognózis, ápolási-

gondozási igények, 

speciális diéta, 

szenvedélybetegség, 

pszichiátriai megbetegedés, 

fogyatékosság, 

gyógyszerszedés, háziorvos 

megjegyzései 

 

orvosi szakvélemény 
név, szül. név, TAJ szám, 

lakóhely,  

betegségre vonatkozó 

adatok, fogyatékosság 

típusa, mértéke 

 

9/1999. (XI. 24.) 

SzCsM rendelet a 

személyes 

gondoskodást nyújtó 

szociális ellátások 

igénybevételéről 

Kezelt személyes adatok: 
név, születési név, születési 

hely, idő, lakcím, anyja 

neve, adóazonosító jel, 

TAJ szám, 

bankszámlaszám 

 

fejlesztő 

foglalkoztatási 

jogviszony 

létesítése  

 

a GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés c) pont 

szerint az 

adatkezelés az 

adatkezelőre 

vonatkozó jogi 

kötelezettség 

gondozó 

szolgálat 

irodájának 

kulccsal 

zárható 

szekrényében 

 

 

papír 

alapon, 

 

 

 

 

 

 

VSZSZ 

iratkezelési 

szabályzatá-

nak 1. sz. 

melléklete 

szerint 20 év. 

 

érintett adja 

meg 

intézményi 

jogviszony / 

fejlesztő 

foglalkoztatási 

jogviszony 

létesítésekor 

- - 
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teljesítéséhez 

szükséges. 

Jogszabály: 

-1993. évi III. 

törvény a szociális 

igazgatásról és a 

szociális 

ellátásokról  

-1/2000. (I. 7.) 

SzCsM rendelet a 

személyes 

gondoskodást 

nyújtó szociális 

intézmények 

szakmai 

feladatairól és 

működésük 

feltételeiről 

 

intézmény 

saját 

szerverén, 

 

 

elektroni-

kusan  
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2. Az adattovábbítás címzettje(i):  

Név: - 

Székhely: - 

Cégjegyzékszám: - 

Adószám: - 

 

3. Harmadik országba történő adattovábbítás:  

Nem történik adattovábbítás.  

 

4. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:  

 Intézményvezető  

 Intézményvezető helyettesek  

 Alapszolgáltatás vezető  

 Koordinátor  

 Rendszergazda 

 

5. Az adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás: 

 Az irodában használt számítógépek tűzfallal és vírusirtóval vannak ellátva.  

 A munkatársak számítógépei jelszóval vannak védve.  

 A belső hálózaton lévő adatok hozzáférése jelszóval védett, korlátozott, csak az arra jogosultak férhetnek 

hozzá. 

 Jelszóval védett képernyőzár használata.  

 Munkaidő végén a személyes adatokat tartalmazó iratok elzárása. 

 Napközben az épületbe bejutást a házirend szabályozza.  

 

6. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei:  

 

Jogalap megnevezése Érintett jogai 
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

c) pont szerint az adatkezelés 

az adatkezelőre vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítéséhez 

szükséges.  

Tájékoztatás kéréséhez való jog 

Hozzáféréshez való jog 

Adatok módosításához, helyesbítéséhez, törléséhez való jog 

Adatkezelés korlátozásához való jog 

Jogorvoslathoz való jog 
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Adatkezelő megnevezése 

Újkerti Gondozó Szolgálat Fogyatékos Személyek Ifjúság Utcai Nappali Intézménye 
Telephelye: 4027 Debrecen, Ifjúság u. 2. 

E-mail: ifjusag02@dmjvvszsz.hu  

Telefon: 52/453-443 

Honlap: www.dmjvvszsz.hu 

 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége 
Email: adatvedelmi.tisztviselo@diminfo.hu 

 
1. Szakmai dolgozók 

Az adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre, tárolás helye, módja, időtartama, a személyes adatok forrása, adatok megadásának időpontja, 

címzett megnevezése, közlés célja 

Kezelt adatok 

kategóriái 

Adatkezelés 

célja 

Adatkezelés 

jogalapja 

Tárolás 

helye 

Tárolás 

módja 

Tárolás 

időtartama 

Adat 

forrása 

Adat 

megadásának 

időpontja 

Címzett 

(ha van) 

Közlés 

célja (ha 

van 

címzett) 

Kezelt személyes adatok: 
név, szül. név, anyja neve, 

szül. hely, idő, TAJ szám, 

telefonszám, 

állampolgárság, lakóhely, 

tartózkodási hely, családi 

állapota, 

cselekvőképességre 

vonatkozó adatok, 

hozzátartozó: neve, 

születési neve, anyja neve, 

szül. hely, idő, lakóhely, 

tartózkodási hely, 

telefonszám, 

törvényes képviselő: neve, 

születési neve, anyja neve, 

szül. hely, idő, lakóhely, 

intézményi 

jogviszony 

kezdeményezés, 

létesítése 

a GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés c) pont 

szerint az 

adatkezelés az 

adatkezelőre 

vonatkozó jogi 

kötelezettség 
teljesítéséhez 

szükséges. 

 

Jogszabály: 

1993. évi III. 

törvény a szociális 

igazgatásról és a 

szociális 

ellátásokról 

9/1999. (XI. 24.) 

SzCsM rendelet a 

gondozó 

szolgálat 

irodájának 

kulccsal 

zárható 

szekrényében 

 

POLISZ és 

Tevadmin 

elektronikus 

nyilvántartó 

rendszerben 

 

papír 

alapon 

 

 

 

 

 

elektroni-

kusan 

 

VSZSZ 

iratkezelési 

szabályzatá-

nak 1.sz. 

melléklete 

szerint  

20 év. 

 

 

érintett/ 

gondnok 

vagy egyéb 

hozzátartozó 

adja meg  

 

kérelem 

beérkezésének 

napja 

- - 

mailto:ifjusag02@dmjvvszsz.hu
http://www.dmjvvszsz.hu/
mailto:adatvedelmi.tisztviselo@diminfo.hu
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tartózkodási hely, 

telefonszám, 

 

jövedelemnyilatkozat: 

név, születési név, anyja 

neve, születési hely, idő, 

lakóhely, tartózkodási hely, 

telefonszám, jövedelem 

típusa, összege, 

 

egészségi állapotra 

vonatkozó igazolás: 

név, születési név, születési 

hely, idő, lakóhely, TAJ, 

esettörténet, diagnózis, 

prognózis, ápolási-

gondozási igények, 

speciális diéta, 

szenvedélybetegség, 

pszichiátriai megbetegedés, 

fogyatékosság, 

gyógyszerszedés, háziorvos 

megjegyzései 

 

orvosi szakvélemény 
név, szül. név, TAJ szám, 

lakóhely,  

betegségre vonatkozó 

adatok, fogyatékosság 

típusa, mértéke 

 

személyes 

gondoskodást nyújtó 

szociális ellátások 

igénybevételéről 

Kezelt személyes adatok: 
név, születési név, születési 

hely, idő, lakcím, anyja 

neve, adóazonosító jel, 

TAJ szám, 

bankszámlaszám 

 

fejlesztő 

foglalkoztatási 

jogviszony 

létesítése  

 

a GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés c) pont 

szerint az 

adatkezelés az 

adatkezelőre 

vonatkozó jogi 

kötelezettség 

gondozó 

szolgálat 

irodájának 

kulccsal 

zárható 

szekrényében 

 

 

papír 

alapon, 

 

 

 

 

 

 

VSZSZ 

iratkezelési 

szabályzatá-

nak 1. sz. 

melléklete 

szerint 20 év. 

 

érintett adja 

meg 

intézményi 

jogviszony / 

fejlesztő 

foglalkoztatási 

jogviszony 

létesítésekor 

- - 
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teljesítéséhez 

szükséges. 

Jogszabály: 

-1993. évi III. 

törvény a szociális 

igazgatásról és a 

szociális 

ellátásokról  

-1/2000. (I. 7.) 

SzCsM rendelet a 

személyes 

gondoskodást 

nyújtó szociális 

intézmények 

szakmai 

feladatairól és 

működésük 

feltételeiről 

 

intézmény 

saját 

szerverén, 

 

 

elektroni-

kusan  
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2. Az adattovábbítás címzettje(i):  

 

Név: - 

Székhely: - 

Cégjegyzékszám: - 

Adószám: - 

 

 

3. Harmadik országba történő adattovábbítás:  

Nem történik adattovábbítás.  

 

4. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:  

 Intézményvezető  

 Intézményvezető helyettesek  

 Alapszolgáltatás vezető  

 Koordinátor 

 Rendszergazda 

 

5. Az adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás: 

 Az irodában használt számítógépek tűzfallal és vírusirtóval vannak ellátva.  

 A munkatársak számítógépei jelszóval vannak védve.  

 A belső hálózaton lévő adatok hozzáférése jelszóval védett, korlátozott, csak az arra jogosultak férhetnek 

hozzá. 

 Jelszóval védett képernyőzár használata.  

 Munkaidő végén a személyes adatokat tartalmazó iratok elzárása. 

 Napközben az épületbe bejutást a házirend szabályozza.  

 

6. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei:  

 

Jogalap megnevezése Érintett jogai 
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

c) pont szerint az adatkezelés 

az adatkezelőre vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítéséhez 

szükséges.  

Tájékoztatás kéréséhez való jog 

Hozzáféréshez való jog 

Adatok módosításához, helyesbítéséhez, törléséhez való jog 

Adatkezelés korlátozásához való jog 

Jogorvoslathoz való jog 
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Adatkezelő megnevezése 

Újkerti Gondozó Szolgálat Fogyatékos Személyek Böszörményi Úti Nappali Intézménye 
Telephelye: 4027 Debrecen, Böszörményi u. 148. 

E-mail: boszormenyi148@dmjvvszsz.hu   

Telefon: 52/532-269 

Honlap: www.dmjvvszsz.hu 

 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége 
Email: adatvedelmi.tisztviselo@diminfo.hu 

 
1. Szakmai dolgozók 

Az adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre, tárolás helye, módja, időtartama, a személyes adatok forrása, adatok megadásának időpontja, 

címzett megnevezése, közlés célja 

Kezelt adatok 

kategóriái 

Adatkezelés 

célja 

Adatkezelés 

jogalapja 

Tárolás 

helye 

Tárolás 

módja 

Tárolás 

időtartama 

Adat 

forrása 

Adat 

megadásának 

időpontja 

Címzett 

(ha van) 

Közlés célja 

(ha van 

címzett) 

Kezelt személyes adatok: 
név, szül. név, anyja neve, 

szül. hely, idő, TAJ szám, 

telefonszám, 

állampolgárság, lakóhely, 

tartózkodási hely, családi 

állapota, 

cselekvőképességre 

vonatkozó adatok, 

hozzátartozó: neve, 

születési neve, anyja neve, 

szül. hely, idő, lakóhely, 

tartózkodási hely, 

telefonszám, 

törvényes képviselő: neve, 

születési neve, anyja neve, 

szül. hely, idő, lakóhely, 

tartózkodási hely, 

telefonszám, 

intézményi 

jogviszony 

kezdeményezés, 

létesítése 

a GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés c) pont 

szerint az 

adatkezelés az 

adatkezelőre 

vonatkozó jogi 

kötelezettség 
teljesítéséhez 

szükséges. 

 

Jogszabály: 

1993. évi III. 

törvény a szociális 

igazgatásról és a 

szociális 

ellátásokról 

 

9/1999. (XI. 24.) 

SzCsM rendelet a 

gondozó 

szolgálat 

irodájának 

kulccsal 

zárható 

szekrényében 

 

POLISZ és 

Tevadmin 

elektronikus 

nyilvántartó 

rendszerben 

 

papír 

alapon 

 

 

 

 

 

elektroni-

kusan 

 

VSZSZ 

iratkezelési 

szabályzatá-

nak 1.sz. 

melléklete 

szerint  

20 év. 

 

 

érintett/ 

gondnok 

vagy egyéb 

hozzátartozó 

adja meg  

 

 

kérelem 

beérkezésének 

napja 

- - 

mailto:boszormenyi148@dmjvvszsz.hu
http://www.dmjvvszsz.hu/
mailto:adatvedelmi.tisztviselo@diminfo.hu
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jövedelemnyilatkozat: 

név, születési név, anyja 

neve, születési hely, idő, 

lakóhely, tartózkodási hely, 

telefonszám, jövedelem 

típusa, összege, 

 

gyermekvédelmi 

kedvezmény határozat: 
hozzátartozó adatai: név, 

szül. név, anyja neve, 

születési hely, idő, TAJ 

szám, lakcím, további 

gyermekek neve, születési 

évük, 

 

egészségi állapotra 

vonatkozó igazolások, 

orvosi szakvélemény: 

név, születési név, születési 

hely, idő, lakóhely, TAJ, 

esettörténet, diagnózis, 

prognózis, ápolási-

gondozási igények, 

speciális diéta, 

szenvedélybetegség, 

pszichiátriai megbetegedés, 

fogyatékosság típusa, 

mértéke, gyógyszerszedés, 

háziorvos megjegyzései 

 

pedagógiai szakértői 

vélemény: 

név, születési név, születési 

hely, idő, lakóhely, 

diagnózis, fejlesztésre 

kijelölt intézmény 

személyes 

gondoskodást nyújtó 

szociális ellátások 

igénybevételéről 
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2. Az adattovábbítás címzettje(i):  

 

Név: - 

Székhely: - 

Cégjegyzékszám: - 

Adószám: - 

 

3. Harmadik országba történő adattovábbítás:  

Nem történik adattovábbítás.  

 

4. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:  

 Intézményvezető  

 Intézményvezető helyettesek  

 Alapszolgáltatás vezető  

 Koordinátor 

 Rendszergazda 

 

5. Az adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás: 

 Az irodában használt számítógépek tűzfallal és vírusirtóval vannak ellátva.  

 A munkatársak számítógépei jelszóval vannak védve.  

 A belső hálózaton lévő adatok hozzáférése jelszóval védett, korlátozott, csak az arra jogosultak férhetnek 

hozzá. 

 Jelszóval védett képernyőzár használata.  

 Munkaidő végén a személyes adatokat tartalmazó iratok elzárása. 

 Napközben az épületbe bejutást a házirend szabályozza.  

 

6. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei:  

 

Jogalap megnevezése Érintett jogai 
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

c) pont szerint az adatkezelés 

az adatkezelőre vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítéséhez 

szükséges.  

Tájékoztatás kéréséhez való jog 

Hozzáféréshez való jog 

Adatok módosításához, helyesbítéséhez, törléséhez való jog 

Adatkezelés korlátozásához való jog 

Jogorvoslathoz való jog 
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Releváns jogszabályok 
 

 2012.évi I. tv a Munka Törvénykönyvéről  

 1992.évi XXXIII. törvény a Közalkalmazottak jogállásáról 

 A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X.31.) Korm. rendelet 

 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 

 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 

 Kötelező egészségbiztosítás ellátásáról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 

 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről   

 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a 

szociális szakvizsgáról 

 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről 

 Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési 

eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendelet 

 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló 

szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól 

 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról 

 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről 

 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 

feladatairól és működésük feltételeiről 

 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról  

 2000. évi C. törvény a számvitelről 

 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról, 

 368/2011. (XII.31) Korm.rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról, 

 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet az államháztartás számviteléről 

 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 

 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és 

védelméről 

 1995. évi CXVII. törvény 71. §-a a személyi jövedelemadóról  

 437/2015. (XII.28.) kormányrendelet a belföldi hivatalos kiküldetés teljesítő munkavállaló 

költségtérítéséről 

 285/2011. (XII.22.) kormányrendelet a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről 
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Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelő döntésével nem ért egyet – annak közlésétől 

számított 30 napon belül – Ön az Adatkezelővel szemben közvetlenül is fordulhat jogorvoslatért az Adatkezelő 

székhelye szerinti vagy a lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerinti bírósághoz. A bíróság az ügyben soron 

kívül jár el. (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: 

http://birosag.hu/torvenyszekek 

Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelő döntésével nem ért egyet panasszal a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet. 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)  

cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.  

postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

telefon: +36 (1) 391-1400  

fax.: +36 (1) 391-1410  

honlap: www.naih.hu 

 

http://birosag.hu/torvenyszekek
http://www.naih.hu/

