A Csongrád-Csanád Megyei Gesztenyeliget Otthon Adatnyilvántartása
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Az adatkezelés
jogalapja:
jogszabály rendelkezése

Az adatkezelő neve és elérhetősége

Az adatkezelő képviselőjének neve és
elérhetősége

Az adatvédelmi
tisztviselőnek a neve és
elérhetősége

Az adatbázis, illetve nyilvántartás,
adatkezelés rendszer neve

Az adatkezelést folytató
szervezeti egység
megnevezése

Az adatkezelést végző
szervezeti egység
adatkezelési felelősének
a neve és elérhetősége

Személyes adatkezelő
tevékenység által érintett
személyek csoportja
Az adatkezelési tevékenység
meghatározása
(személyes adatokkal való
adatkezelési műveltelek leírása)

Személyes adatkezelő tevékenység
megjelölése
Az adatkezelési tevékenység meghatározása
(személyes adatokkal való adatkezelési
műveltelek leírása)

Az adatkezelés
közvetlenül rendeli el
jogszabály
A kezelt személyes adatok köre

Az adatkezelés célja

A kezeltkülönleges személyes adatok köre
Az adatkezelést
jogszabály rendeli el
közvetelnül
Az adatkezelést elrendelő
jogszabály hely (tv. száma,
neve, §, bekezdése, pont)
pontos meghatározása)
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Ellátottak szociális törvény szerinti adatainak
nyilvántartása (KENYSZI)

Csongrád Megyei Gesztenyeliget
Otthon és telephelyei
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Ellátottak gondozási tervének nyilvántartása

ápoló, gondozó, vezető
Csongrád Megyei Gesztenyeliget
ápoló, szociális és terápiás
Otthon és telephelyei
munkatárs
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Ellátottak fejlesztési tervének nyilvántartása
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Otthon és telephelyei
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Ellátottak egyéni szolgáltatási tervének
nyilvántartása
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Ellátottak térítési díjjal kapcsolatos adatainak
nyilvántartása (Eco-STAT – Pénzügy modul)
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Ellátottak térítési díjjal,
szabadságnyilvántartással és
gyógyszerköltséggel kapcsolatos adatainak
nyilvántartása (Eco-STAT – Gondozási díj
modul)
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Ellátottak, kérelmezők és alkalmazottak
adatainak kezelése szakmai koncepciók
készítéséhez (SZIA)
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Fejlesztő fogalkoztatottak adatainak
nyilvántartása
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Az adatkezelés jogalapja
:
adatkezelésre közérdekű
vagy közhatalmi
jogosítvány
gyakorlásának
keretében végzett
feladat végrehajtása
Az adatkezelést
jogszabály rendelkezése
közvetlenül nem rendeli el,
de az adatkezelés a
jogszabály által elrendelt
más közérdekű vagy
közhatalmi feladat
végrehajtása közvetve
teszi szükségessé.
A jsz. és abból fakadó
kötelezettség pontos
meghatározása (tv.
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Az adatkezelés jogalapja
:
az adatkezelőre
vonatkozó
Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés jogalapja
jogi kötelezettség
Az adatkezelés jogalapja
az érintetett érdeke
teljesítése
szerződés teljesítése
az adatkezelés az érintett
Az adatkezelésre
az érintett hozzájárulása
jogszabály vagy szerződés létfontosságú érdekeinek
Az adatkezelés olyan
által az adatkezelőre rótt védelme miatt szükséges
az adatkezeléssel érintett
Az érintetti érdek pontos
szerződés teljesítéséhez
jogi kötelezettség
személy hozzájáruló
meghatározása
szükséges, amelyben az
teljesítéséhez szükséges
nyilatkozata
érintett az egyik fél
A jogi kötelezettség
meghatározása: saját vagy
3. személy ehhez fűződő
érdeke pontos leírása.
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Az adatok forrása :
érintettől származó

Az adatok forrása :
3. személytől származó

Személyes adatkezelés időtartama

intézményi ellátottak

A törvényben előírt nyilvántartás vezetése

1993- évi III. törvény 20. §

név, születési név, születési hely,születési idő,
anyja neve, lakcím

-

1993. évi III. törvény 20. §

Közvetlenül az érintettektől
felvett, majd a továbbiakban az
adatbázis

intézményi ellátottak

egészségügyi, mentális, fizikai, foglalkoztatási
állapot leírása

személyes adatok, egészségügyi mentális
fizikai, foglalkoztatási állapot dokumentálása

név, születési hely,születési idő, anyja neve

egészségügyi adatok

1/200.(I.7)
SZCSM.rendelet

ellátotti adatok

intézményi ellátottak

egészségügyi mentális fizikai, fejlesztési állapot
leírása

személyes adatok, egészségügyi mentális
fizikai, foglalkoztatási állapot dokumentálása

név, születési hely,születési idő, anyja neve

egészségügyi adatok

1/200.(I.7)
SZCSM.rendelet

ellátotti adatok

Intézményi jogviszony megszűnéséig

intézményi ellátottak

egészségügyi mentális fizikai, foglalkoztatási
állapot leírása

személyes adatok, egészségügyi mentális
fizikai, foglalkoztatási állapot dokumentálása

név, születési hely,születési idő, anyja neve

egészségügyi adatok

1/200.(I.7)
SZCSM.rendelet

ellátotti adatok

Intézményi jogviszony megszűnéséig

gazdasági csoportvezető
gazdasági ügyintéző,
gondozotti ügyintézők

intézményi ellátottak

személyes adatok, pénzügyi adatok kezelése

térítési díj kiszámlázása ellátottak részére

név, születési név, születési hely,születési idő,
anyja neve, lakcím, TAJ szám

SZGYF és a Csongrád
Megyei Gesztenyeliget
Otthon gazdasági
szabályzatai, 2000. évi C.
törvény a számvitelről

ellátotti adatok

Intézményi jogviszony megszűnéséig

Csongrád Megyei Gesztenyeliget
Otthon és telephelyei

gondozotti ügyintézők

intézményi ellátottak

személyes adatok, pénzügyi adatok kezelése

térítési díj, gyógyszerköltség, szabadság
nyilvántartása ellátottak részére

név, születési név, születési hely,születési idő,
anyja neve, lakcím, TAJ szám

SZGYF és a Csongrád
Megyei Gesztenyeliget
Otthon gazdasági
szabályzatai, 2000. évi C.
törvény a számvitelről

ellátotti adatok

Intézményi jogviszony megszűnéséig

Ellátottak ingóságainak letétbe helyezésével,
valamint rendszeres jövedelmükkel kapcsolatos Csongrád Megyei Gesztenyeliget
Otthon és telephelyei
adatainak nyilvántartása (Eco-STAT – Letéti
modul)

gondozotti ügyintézők,
letéti pénztárosok

intézményi ellátottak

személyes adatok, pénzügyi adatok,
vagyontárgyi adatok kezelése

költőpénz egyenleg és ingónyilvántartás
vezetése ellátottak részére

név, születési név, születési hely,születési idő,
anyja neve, lakcím, TAJ szám

SZGYF és a Csongrád
Megyei Gesztenyeliget
Otthon gazdasági
szabályzatai, 2000. évi C.
törvény a számvitelről

ellátotti adatok

Intézményi jogviszony megszűnéséig

Csongrád Megyei Gesztenyeliget
Otthon és telephelyei

gondozoti ügyintézők,
bérügyi referens

intézményi ellátottak, intézmémyi
alkalmazottak, intézményi
elhelyezést kérelmezők

személyes adatok megadása

Az intézményi ellátotti és alkalmazotti adatok
kezelése, szakmai koncepciók készítéséhez
kapcsolódó tervezések.

ellátottak, intézményi kérelmezők,
alkalmazottak személyes adatai, intézményi
létszámadatok

Az SZGYF Integrált
Adatkezelő rendszer

Közvetlenül az érintettektől
felvett, majd a továbbiakban az
adatbázis

folyamatos

Csongrád Megyei Gesztenyeliget
Otthon és telephelyei

terápiás munkatárs

intézményi ellátottak

fejlesztői foglalkoztási szerződés elkésztése

az intézményi ellátottak a fejlesztő
foglalkoztatási szerződéséhez szükséges

név, születési hely,születési idő, anyja neve

1/200.(I.7)
SZCSM.rendelet

gondozotti ügyintézők

fejlesztő pedagógus,
szociális és terápiás
munkatárs

ápoló, gondozó, vezető
Csongrád Megyei Gesztenyeliget
ápoló, szociális és terápiás
Otthon és telephelyei
munkatárs

1/6

Intézményi jogviszony megszűnéséig

-

Intézményi jogviszony megszűnéséig

Intézményi jogviszony megszűnéséig
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A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Csongrád Megyei Kirendeltségének
Adatnyilvántartása
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Az adatkezelés
jogalapja:
jogszabály rendelkezése

Az adatkezelő neve és elérhetősége

Az adatkezelő képviselőjének neve és
elérhetősége

Az adatvédelmi
tisztviselőnek a neve és
elérhetősége

Az adatbázis, illetve nyilvántartás,
adatkezelés rendszer neve

Az adatkezelést folytató
szervezeti egység
megnevezése

Az adatkezelést végző
szervezeti egység
adatkezelési felelősének
a neve és elérhetősége

Személyes adatkezelő
tevékenység által érintett
személyek csoportja
Az adatkezelési tevékenység
meghatározása
(személyes adatokkal való
adatkezelési műveltelek leírása)

Személyes adatkezelő tevékenység
megjelölése
Az adatkezelési tevékenység meghatározása
(személyes adatokkal való adatkezelési
műveltelek leírása)

Az adatkezelés
közvetlenül rendeli el
jogszabály
A kezelt személyes adatok köre

Az adatkezelés célja

A kezeltkülönleges személyes adatok köre
Az adatkezelést
jogszabály rendeli el
közvetelnül
Az adatkezelést elrendelő
jogszabály hely (tv. száma,
neve, §, bekezdése, pont)
pontos meghatározása)
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Kérelmezők nyilvántartása
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Panasz ügyek nyilvántartása
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Online Jelentkezési és Képzésszervezési
Felület (OJKF)

Csongrád Megyei Gesztenyeliget
Otthon és telephelyei
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Eseménynapló

Csongrád Megyei Gesztenyeliget
Otthon és telephelyei
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Ellátottak egészségügyi adatainak
nyilvántartása (Wini-Doki)

Csongrád Megyei Gesztenyeliget
Otthon és telephelyei

intézményi elhelyezést kérelmezők

intézménybe történő elhelyezési kérelmek
benyújtása

kérelmek nyilvántartásaa

név, születési hely,születési idő, anyja neve

egészségügyi adatok

intézményi ellátottak

Panaszügyek kivizsgálása, megoldásai javaslat
kidolgozása, záródokumentum elkészítése,
értesítés megküldése, kapcsolatfelvétel

panaszügyek megoldása

név, születési hely, idő, telefonszám, e-mail
cím

egészségügyi adatok

részlegvezetők, nappali
szolgáltatás vezető

intézmény alkalmazottjai

az intézményi alkalmazottak képzésekre
történő bejelentése

regisztráció

név, születési hely,születési idő, anyja neve

-

ápoló, gondozó, vezető
ápoló, részlegvezetők,
nappali szolgáltatás vezető

intézményi ellátottak

egészségügyi mentális fizikai, foglalkoztatási
állapot leírása

állapot dokumentálása

név

Csongrád Megyei Gesztenyeliget
gyógyszerfelelős
Otthon és telephelyei
munkatársak, vezető ápoló

intézményi ellátottak

egészségügyi állapot dokumentálása (beutás,
recept, szakvélemény)

Az intézményi ellátottak egészségügyi
állapotának dokumentálása, gyógyszerfelírás.

név, születési hely,születési idő, anyja neve,
TAJ szám

gondozotti ügyintézők

Csongrád Megyei Gesztenyeliget
intézményvezető,
Otthon és telephelyei
intézményvezető helyettes
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Az adatkezelés jogalapja
:
adatkezelésre közérdekű
vagy közhatalmi
jogosítvány
gyakorlásának
keretében végzett
feladat végrehajtása
Az adatkezelést
jogszabály rendelkezése
közvetlenül nem rendeli el,
de az adatkezelés a
jogszabály által elrendelt
más közérdekű vagy
közhatalmi feladat
végrehajtása közvetve
teszi szükségessé.
A jsz. és abból fakadó
kötelezettség pontos
meghatározása (tv.

14

15

16

17

Az adatkezelés jogalapja
:
az adatkezelőre
vonatkozó
Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés jogalapja
jogi kötelezettség
Az adatkezelés jogalapja
az érintetett érdeke
teljesítése
az adatkezelés az érintett
szerződés teljesítése
Az adatkezelésre
az érintett hozzájárulása
jogszabály vagy szerződés létfontosságú érdekeinek
Az adatkezelés olyan
által az adatkezelőre rótt védelme miatt szükséges
az adatkezeléssel érintett
Az érintetti érdek pontos
szerződés teljesítéséhez
jogi kötelezettség
személy hozzájáruló
meghatározása
szükséges, amelyben az
teljesítéséhez szükséges
nyilatkozata
érintett az egyik fél
A jogi kötelezettség
meghatározása: saját vagy
3. személy ehhez fűződő
érdeke pontos leírása.

SZGYF és a Csongrád
Megyei Gesztenyeliget
Otthon szabályzata
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Az adatok forrása :
érintettől származó

Az adatok forrása :
3. személytől származó

Személyes adatkezelés időtartama

érintettől származó

kérelem elbírálásáig

érintettől származó

panasz elintézésének, elutasításának
időpontjáig

SZGYF és a Csongrád
Megyei Gesztenyeliget
Otthon szabályzata

érintettől származó

a dolgozói jogviszony fennállásának
időtartama alatt

egészségügyi adatok

1/200.(I.7)
SZCSM.rendelet

érintettől származó

Intézményi jogviszony megszűnéséig

egészségügyi adatok

1/200.(I.7)
SZCSM.rendelet 53.§,
1997.évi CLIV.tv. 24.§ának, 136-137.§ ainak
rendelkezései irányadóak

érintettől származó,
egészségügyi dokumentációk

Intézményi jogviszony megszűnéséig

2011. évi CXCIX. Tv. A
közszolgálati
tisztviselőkről, 2012. évi I.
törvény a munka
törvénykönyvéről

közvetlenül az érintettektől felvett

a dolgozói jogviszony fennállásának
időtartama alatt

A munka törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. tv 134 §
(1) bekezdés c) pontja
alapján

érintettől származó

a dolgozói jogviszony fennállásának
időtartama alatt

érintettől származó

a dolgozói jogviszony fennállásának
időtartama alatt

érintettől származó

a dolgozói jogviszony fennállásának
időtartama alatt

Csongrád Megyei Gesztenyeliget Otthon, 6600
Szentes, Bereklapos u. 1/A,
gesztenyeliget.szgyf@gmail.com, +36 20 4398788

Drubináné Fodor Katalin intézményvezető, 6600
Szentes, Bereklapos u. 1/A.
gesztenyeliget.szgyf@gmail.com, +36 20 439-8788

-

Alkalmazottak munkaügyi adatainak
nyilvántartása (KIRA)

Csongrád Megyei Gesztenyeliget
Otthon

bérügyi referens

intézményi alkalmazottak

az alkalmazottak személyes adatainak
törvényben előírt alapnyilvántartás vezetése,
kapcsolatfelvételhez felhasznlása, kezelése

alapnyilvántartás vezetése, alkalmatoztak
távolléti adatainak rögzítése, nem rendszeres
kifizetések rögzítése, munkaügyi folyamatok
ellenőrzése

Munkaállalóval kapcsolatos adatok: név,
születési név, anyja neve, születési hely, idő,
családi állapot, állampolgárság, Taj szám,
adóazonosító jel, bankszámlaszám,
illetményátutalás módja, lakcím, illetmény,
jutalom, távollét, munkanélküli volt-e, iskolai
végzettsége, iskolai okiratok adatai, nyelvizsga
bizonyítvány száma, kelte, szintje,
muunkavégzés helye, nem rendszeres
kifizetések. Előző munkahelyekkel kapcsolatos
adatok: munkahely neve, jogviszonya típusa,
kezdete, vége, beosztása, megszűnés módja.
Eltartottakkal kapcsolatos adatok: neve, anyja
neve, adószáma, taj száma, születési ideje,
lakcíme, eltartás kezdete.

Csongrád Megyei Gesztenyeliget Otthon, 6600
Szentes, Bereklapos u. 1/A,
gesztenyeliget.szgyf@gmail.com, +36 20 4398788

Drubináné Fodor Katalin intézményvezető, 6600
Szentes, Bereklapos u. 1/A.
gesztenyeliget.szgyf@gmail.com, +36 20 439-8788

-

Szabadság nyilvántartása

Csongrád Megyei Gesztenyeliget
Otthon

bérügyi referens

intézményi alkalmazottak

A munkaviszonyban álló személyek
rendelkezésre álló és kivett szabadságának
vezetése, vitás esetekben adatszolgáltatás

A munkaviszonyban álló személyek
rendelkezésre álló és kivett szabadságának
vezetése

Név; megállapított szabadság; kivett
szabadnapok száma;

-

Csongrád Megyei Gesztenyeliget Otthon, 6600
Szentes, Bereklapos u. 1/A,
gesztenyeliget.szgyf@gmail.com, +36 20 4398788

Drubináné Fodor Katalin intézményvezető, 6600
Szentes, Bereklapos u. 1/A.
gesztenyeliget.szgyf@gmail.com, +36 20 439-8788

-

Távolléti adatok nyilvántartása

Csongrád Megyei Gesztenyeliget
Otthon

bérügyi referens

intézményi alkalmazottak

a kirendeltségi dolgozók munkaidőből történő
távollétének nyilvántartása

távolléti adatok kezelése, nyilvántartása,
jelentés küldése SZGYF központba

név, adóazonosító jel

egészségügyi adatok

Csongrád Megyei Gesztenyeliget Otthon, 6600
Szentes, Bereklapos u. 1/A,
gesztenyeliget.szgyf@gmail.com, +36 20 4398788

Drubináné Fodor Katalin intézményvezető, 6600
Szentes, Bereklapos u. 1/A.
gesztenyeliget.szgyf@gmail.com, +36 20 439-8788

-

Jelenléti ívek (nyilvántartás)

Csongrád Megyei Gesztenyeliget
Otthon és telephelyei

bérügyi referens

intézményi alkalmazottak

Rögzített adatok alapján mukabér kifizetéshez
dokumentum előkészítése, vitás esetben a
jelenlét vagy távollét igazolása

az intézmény alkalmazottjainak jelenlétének
nyilvántartása

Név, munkába érkezés és távozás időpontja

-
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A panaszokról és a
közérdekű bejelentésekről
szóló 2013. évi CLCV.
Törvény 1.§-a szerint a
panaszok elintézése

munkaszerződés

A munka törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. tv 134 §
(1), (2) bekezdése

1

2

3

4

5

6

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Csongrád Megyei Kirendeltségének
Adatnyilvántartása
7
8
12
9
10
11
Az adatkezelés
jogalapja:
jogszabály rendelkezése

Az adatkezelő neve és elérhetősége

Az adatkezelő képviselőjének neve és
elérhetősége

Az adatvédelmi
tisztviselőnek a neve és
elérhetősége

Az adatbázis, illetve nyilvántartás,
adatkezelés rendszer neve

Az adatkezelést folytató
szervezeti egység
megnevezése

Az adatkezelést végző
szervezeti egység
adatkezelési felelősének
a neve és elérhetősége

Személyes adatkezelő
tevékenység által érintett
személyek csoportja
Az adatkezelési tevékenység
meghatározása
(személyes adatokkal való
adatkezelési műveltelek leírása)

Személyes adatkezelő tevékenység
megjelölése
Az adatkezelési tevékenység meghatározása
(személyes adatokkal való adatkezelési
műveltelek leírása)

Az adatkezelés
közvetlenül rendeli el
jogszabály
A kezelt személyes adatok köre

Az adatkezelés célja

A kezeltkülönleges személyes adatok köre
Az adatkezelést
jogszabály rendeli el
közvetelnül
Az adatkezelést elrendelő
jogszabály hely (tv. száma,
neve, §, bekezdése, pont)
pontos meghatározása)

Csongrád Megyei Gesztenyeliget Otthon, 6600
Szentes, Bereklapos u. 1/A,
gesztenyeliget.szgyf@gmail.com, +36 20 4398788

Drubináné Fodor Katalin intézményvezető, 6600
Szentes, Bereklapos u. 1/A.
gesztenyeliget.szgyf@gmail.com, +36 20 439-8788

-
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Drubináné Fodor Katalin intézményvezető, 6600
Szentes, Bereklapos u. 1/A.
gesztenyeliget.szgyf@gmail.com, +36 20 439-8788
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Drubináné Fodor Katalin intézményvezető, 6600
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Drubináné Fodor Katalin intézményvezető, 6600
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Csongrád Megyei Gesztenyeliget Otthon, 6600
Szentes, Bereklapos u. 1/A,
gesztenyeliget.szgyf@gmail.com, +36 20 4398788
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13
Az adatkezelés jogalapja
:
adatkezelésre közérdekű
vagy közhatalmi
jogosítvány
gyakorlásának
keretében végzett
feladat végrehajtása
Az adatkezelést
jogszabály rendelkezése
közvetlenül nem rendeli el,
de az adatkezelés a
jogszabály által elrendelt
más közérdekű vagy
közhatalmi feladat
végrehajtása közvetve
teszi szükségessé.
A jsz. és abból fakadó
kötelezettség pontos
meghatározása (tv.

14

15

16

17

Az adatkezelés jogalapja
:
az adatkezelőre
vonatkozó
Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés jogalapja
jogi kötelezettség
Az adatkezelés jogalapja
az érintetett érdeke
teljesítése
az adatkezelés az érintett
szerződés teljesítése
Az adatkezelésre
az érintett hozzájárulása
jogszabály vagy szerződés létfontosságú érdekeinek
Az adatkezelés olyan
által az adatkezelőre rótt védelme miatt szükséges
az adatkezeléssel érintett
Az érintetti érdek pontos
szerződés teljesítéséhez
jogi kötelezettség
személy hozzájáruló
meghatározása
szükséges, amelyben az
teljesítéséhez szükséges
nyilatkozata
érintett az egyik fél
A jogi kötelezettség
meghatározása: saját vagy
3. személy ehhez fűződő
érdeke pontos leírása.

18

19

20

Az adatok forrása :
érintettől származó

Az adatok forrása :
3. személytől származó

Személyes adatkezelés időtartama

álláspályázatra jelentkezők

az intézményhez állásra jelentkezők személyes
adatainak kezelése, megfelelés
megállapításához, kapcsolatfelvételhez
felhasznlása

pályázat útján új alkalmazott felvétele

pályázó által az önéletrajzba beírt adatok, név,
anyja neve, születési hely, idő, lakcím,
telefonszám, e-mail cím

-

a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. tv. 45. §.

érintettől származó

folyamatos

intézményi ellátottak, intézmémyi
alkalmazottak

Rendkívüli események figyelembevétele
vizsgálatok és vezetői döntések alkalmával,
rendkívüli esemény jelentése a jogszabályi és
belső szabályozási kötelezettségeknek
megfelelően

rendkívüli események nyilvántartása

név, születési hely és idő, anyja neve,
egészségi állapotra vonatkozó különleges adat

egészségügyi adatok

SZGYF és a Csongrád
Megyei Gesztenyeliget
Otthon szabályzata

érintettől származó

a bejelentés napjától a vizsgálat
lefolytatásának napjáig, illetve az
esemény megszűnésének napjáig

meghatalmazott fél

Jog, kötelezettség delegálásának ellenőrzése

valamely jognak, kötelezettségnek delegálása

név, születési hely,születési idő, anyja neve,
lakcím, személy igazolvány száma,személyi
száma

-

SZGYF és a Csongrád
Megyei Gesztenyeliget
Otthon szabályzata

érintettől származó

meghatalmazás ideje alatt, annak
visszavonásáig

intézményvezető,
Az intézmény honlapján lévő személyes adatok Csongrád Megyei Gesztenyeliget
intézményvezető helyettes,
kezelése (név, tel, fénykép)
Otthon
adminisztrátor

intézményi ellátottak, intézmémyi
alkalmazottak

intézményi adatok, szabályzatok, események

intézmény közérdekű adatainak nyilvántartása

név, telefonszám, fénykép

adatvédelemi törvény

érintettől származó

folyamatos

intézményvezető,
Csongrád Megyei Gesztenyeliget intézményvezető helyettes,
Otthon
gazdasági csoportvezető,
gazdasági ügyintéző

szolgáltatók és beszállítók adatai

Vállalkozási és megbízási szerződések
előkészítése, szerződésben foglaltak
ellenőrzéséhez adatszolgáltatás, szerződéssel
kapcsolatos kifizetések jogalapjának
biztosítása

intézmény gazdasági működése

cégadatok, pénzügyi adatok

-

SZGYF és a Csongrád
Megyei Gesztenyeliget
Otthon szabályzata

érintettől származó

szerződés tárgyaként meghatározott
kötelezettség teljesítéséig, vagy jog
érvényesítéséig

név, telefonszám

-

érintettől származó

a dolgozói jogviszony fennállásának
időtartama alatt

Álláspályázatok nyilvántartása

Csongrád Megyei Gesztenyeliget
Otthon

bérügyi referens

intézményvezető,
Az intézményben történt rendkívüli események Csongrád Megyei Gesztenyeliget
intézményvezető helyettes,
nyilvántartása, jelentése
Otthon
adminisztrátor

Meghatalmazások nyilvántartása

Vállalkozási és megbízási szerződések
nyilvántartása

intézményvezető,
Csongrád Megyei Gesztenyeliget
intézményvezető helyettes,
Otthon
adminisztrátor

intézményvezető,
Az intézményben céges telefonnal rendelkező Csongrád Megyei Gesztenyeliget
a kirendeltségen céges telefonnal
intézményvezető helyettes,
dolgozók nyilvántartása
Otthon
rendelkező dolgozók
gazdasági csoportvezető

a munkatársak számára kiadott mobiltelefon
adatainak és ezzel együtt a munkatársak
adatainak kezelése, munkaviszony
a kirendeltségen céges telefonnal rendelkező
megszűnése esetén a kiadott telefon és SIM dolgozók és a hozzájuk rendelt céges telefonok
leadásának ellenőrzéséhez visszaolvasás,
nyilvántartása
igazolás kiadása, munkatárs elérhetőségének
biztosítása
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Munkáltatói jogos érdek

21

Személyes adatkezelés megszüntetésére,
az adatok törlésére előirányzott határidő

22

23

Személyes adatkezelés helye

Amennyiben a személyes
adatkezelés az uniós jog
hatályán kívül eső
tevékenységgel kapcsolatos,
vagy közös kül-, védelmi-,
biztonságpolitikai
tevékenységhez kötődik,
ennek megjelölése

Csongrád Megyei Gesztenyeliget
Otthon (6600 Szentes,
Bereklapos u. 1/A), Csongrád
Megyei Gesztenyeliget Otthon
Nagymágocsi Kastélyotthona
SZGYF és a Csongrád Megyei Gesztenyeliget
(6622 Nagymágocs, Szentesi út
Otthon szabályzata alapján
2), Csongrád Megyei
Gesztenyeliget Otthon
Derekegyházi Ápoló Otthona
(6721 Derekegyház, Köztársaság
tér 9.)

SZGYF és a Csongrád Megyei Gesztenyeliget
Otthon szabályzata alapján

Csongrád Megyei Gesztenyeliget
Otthon Nagymágocsi
Kastélyotthona (6622
Nagymágocs, Szentesi út 2),

Gesztenyeliget Otthon
SZGYF és a Csongrád Megyei Gesztenyeliget
Derekegyházi Ápoló Otthona
Otthon szabályzata alapján
(6721 Derekegyház, Köztársaság
tér 9.)

SZGYF és a Csongrád Megyei Gesztenyeliget
Otthon szabályzata alapján

Csongrád Megyei Gesztenyeliget
Otthon (6600 Szentes,
Bereklapos u. 1/A),

Csongrád Megyei Gesztenyeliget
Otthon (6600 Szentes,
Bereklapos u. 1/A), Csongrád
Megyei Gesztenyeliget Otthon
Nagymágocsi Kastélyotthona
SZGYF és a Csongrád Megyei Gesztenyeliget
(6622 Nagymágocs, Szentesi út
Otthon szabályzata alapján
2), Csongrád Megyei
Gesztenyeliget Otthon
Derekegyházi Ápoló Otthona
(6721 Derekegyház, Köztársaság
tér 9.)

Csongrád Megyei Gesztenyeliget
Otthon (6600 Szentes,
Bereklapos u. 1/A), Csongrád
Megyei Gesztenyeliget Otthon
Nagymágocsi Kastélyotthona
SZGYF és a Csongrád Megyei Gesztenyeliget
(6622 Nagymágocs, Szentesi út
Otthon szabályzata alapján
2), Csongrád Megyei
Gesztenyeliget Otthon
Derekegyházi Ápoló Otthona
(6721 Derekegyház, Köztársaság
tér 9.)

Csongrád Megyei Gesztenyeliget
Otthon (6600 Szentes,
Bereklapos u. 1/A), Csongrád
Megyei Gesztenyeliget Otthon
Nagymágocsi Kastélyotthona
SZGYF és a Csongrád Megyei Gesztenyeliget
(6622 Nagymágocs, Szentesi út
Otthon szabályzata alapján
2), Csongrád Megyei
Gesztenyeliget Otthon
Derekegyházi Ápoló Otthona
(6721 Derekegyház, Köztársaság
tér 9.)

Csongrád Megyei Gesztenyeliget
Otthon (6600 Szentes,
Bereklapos u. 1/A), Csongrád
Megyei Gesztenyeliget Otthon
Nagymágocsi Kastélyotthona
SZGYF és a Csongrád Megyei Gesztenyeliget
(6622 Nagymágocs, Szentesi út
Otthon szabályzata alapján
2), Csongrád Megyei
Gesztenyeliget Otthon
Derekegyházi Ápoló Otthona
(6721 Derekegyház, Köztársaság
tér 9.)

Csongrád Megyei Gesztenyeliget
Otthon (6600 Szentes,
Bereklapos u. 1/A), Csongrád
SZGYF és a Csongrád Megyei Gesztenyeliget
Megyei Gesztenyeliget Otthon
Otthon szabályzata alapján
Derekegyházi Ápoló Otthona
(6721 Derekegyház, Köztársaság
tér 9.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24

25

Amennyiben a személyes
adatok kezelése harmadik
Személyes adatok továbbítása
féllel közösen történik (közös
esetén az adattovábbítás
adatkezelés), ennek
címzettje (szerv/személy
megjelölése, illetve
megjelölése), helye, az
amennyiben adatfeldolgozó
adattovábbítás jogszabályi
bevonásával történik, ennek vagy egyéb megalapozottsága
rögzítése

-

-

-

-

Intézményi ellátottak adatainak
kezelése

törvényes képviselő

törvényes képviselő

törvényes képviselő

-

SZGYF Csongrád Megyei
Kirendeltség Gazdasági Osztály

-

SZGYF Csongrád Megyei
Kirendeltség Szevezetirányítási
Osztály

-

SZGYF Csongrád Megyei
Kirendeltség Gazdasági Osztály,
Szervezetirányítási Osztály

-

Intézményi ellátottak adatainak
kezelése

-

26

Személyes adatok kezelése,
feldolgozása EU-n kívüli
tevékenységi hellyel
rendelkező további (közös)
adatkezelő vagy
adatfeldolgozó által történik,
ennek megjelölése

27

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Csongrád Megyei Kirendeltségének
Adatnyilvántartása
28
29
30
31
32
33

Adatfeldolgozó neve, címe,
elérhetősége

-

Magyar Államkincstár, 1054
Budapest, Hold u. 4., Telefon: +36-1327-3600

-

adatkezelő feldolgozót nem vesz
igénybe

Adatfeldolgozónak az
adatkezeléssel összefüggő
tevékenysége

Adatbázishoz való hozzáférés,
programfrissítés, hibajavítás

-

Személyes adatkezelés technikai
A személyes
Amennyiben a személyes
módja, esetleges szoftveres
adatkezelési
adatkezelési tevékenységet
háttere, a nyilvántartás formája,
tevékenységet támogatja- elektronikus információs rendszer
részben vagy egészben
e elektronikus
támogatja:
automatizált adatkezelési forma
információs rendszer?
az elektronikus információs
(ideértve a profilalkotást is)
igen/nem
rendszer megnevezése
megjelölése

Programon keresztül a dolgozók
személyes jelszóval.

elektronikus, papír alapú

-

adatkezelő feldolgozót nem vesz
igénybe

-

adatkezelő feldolgozót nem vesz
igénybe

-

CompuTREND Zrt., 1119 Budapest,
Fehérvári út 84/A. II.em, Email:
info@computrend.hu, Tel.: +36-1353-9650

Adatbázishoz való hozzáférés,
programfrissítés, hibajavítás

Programon keresztül a dolgozók
személyes jelszóval.

-

CompuTREND Zrt., 1119 Budapest,
Fehérvári út 84/A. II.em, Email:
info@computrend.hu, Tel.: +36-1353-9650
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Személyes adatok kezelésére vonatkozó, a
szervezeti egység által alkalmazott,
figyelembe vett szabályzat, norma,
iránymutatás

TEVADMIN KENYSZI

az intézmény adatvédelemi és adatbiztonsági
szabályzata
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szabályzata
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A személyes adatkezeléssel
Személyes adatkezelésben részt
összefüggésben beszerzett, a
vevő (személyes adatokat
Nemzeti Adatvédelmi és
megismerő, kezelő, feldolgozó
Információszabadság
stb.) munkaköreik megjelölése,
Hatóságtól származó (NAIH)
az egyes személyeknek az
iránymutatás, a NAIH előtt
adatkezeléssel kapcsolatos
történt esetleges
konkrét jogosultságai
panaszkezelésre, adatkezelési
rögzítésével, ezen jogosultságok
nyilvántartásba történt
igazolásának módjával
bejelentésre vonatkozó utalás

-

gondozotti ügyintézők

-

ápoló, gondozó, vezető ápoló,
szociális és terápiás munkatárs

-

fejlesztő pedagógus, szociális és
terápiás munkatárs

-

ápoló, gondozó, vezető ápoló,
szociális és terápiás munkatárs

-

gazdasági csoportvezető
gazdasági ügyintéző, gondozotti
ügyintézők

-

gondozotti ügyintézők

-

gondozotti ügyintézők, letéti
pénztárosok

-

gondozoti ügyintézők, bérügyi
referens

-

terápiás munkatárs
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A személyes adatkezelés
érintettjei a jogaikról
(tájékoztatás, törlés, tiltakozás
stb.), esetleges jogorvoslati
lehetőségekről tájékoztatásra
kerültek-e

Személyes adatkezelés jogszerű
módjának biztosítása, az ún.
adatvédelmi incidens elkerülése
érdekében megtett intézkedések

Esetleges adatvédelmi incidens
lehetsége körülményei

Esetleges adatvédelmi incidens
lehetséges kockázatai

Esetleges adatvédelmi incidens
elhárítása érdekében intézkedések

igen

Az intézmény adatvédelemi és
adatbiztonsági szabályzata

Ezek adatoknál lehetséges GDPR 4.
cikk 12. pontja szerint a biztonság
olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt
vagy más módon kezelt személyes
adatok véletlen vagy jogellenes
megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését
vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférést eredményez
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Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű
intézkedés hiányában lehetséges [1] a
GDPR preambulumának (85). pontja
szerinti kockázat fennállása [2] a felmerülő
kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a
természetes személy részére:
- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat
bekövetkezését
- a személyes adataik feletti rendelkezés
elvesztését vagy a jogaik korlátozását,
- hátrányos megkülönböztetést,
- személyazonosság-lopást vagy a
személyazonossággal való visszaélést,
- a jó hírnév sérelmét,
- a szakmai titoktartási kötelezettség által
védett személyes adatok bizalmas
jellegének sérülését,
- egyéb
jelentős agazdasági
szociális
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Személyes adatkezelés megszüntetésére,
az adatok törlésére előirányzott határidő
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Személyes adatkezelés helye

Amennyiben a személyes
adatkezelés az uniós jog
hatályán kívül eső
tevékenységgel kapcsolatos,
vagy közös kül-, védelmi-,
biztonságpolitikai
tevékenységhez kötődik,
ennek megjelölése

Csongrád Megyei Gesztenyeliget
Otthon (6600 Szentes,
Bereklapos u. 1/A), Csongrád
Megyei Gesztenyeliget Otthon
Nagymágocsi Kastélyotthona
SZGYF és a Csongrád Megyei Gesztenyeliget
(6622 Nagymágocs, Szentesi út
Otthon szabályzata alapján
2), Csongrád Megyei
Gesztenyeliget Otthon
Derekegyházi Ápoló Otthona
(6721 Derekegyház, Köztársaság
tér 9.)
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Otthon (6600 Szentes,
Bereklapos u. 1/A),

Csongrád Megyei Gesztenyeliget
SZGYF és a Csongrád Megyei Gesztenyeliget
Otthon (6600 Szentes,
Otthon szabályzata alapján
Bereklapos u. 1/A),

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Amennyiben a személyes
adatok kezelése harmadik
Személyes adatok továbbítása
féllel közösen történik (közös
esetén az adattovábbítás
adatkezelés), ennek
címzettje (szerv/személy
megjelölése, illetve
megjelölése), helye, az
amennyiben adatfeldolgozó
adattovábbítás jogszabályi
bevonásával történik, ennek vagy egyéb megalapozottsága
rögzítése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

hozzátartozók, háziorvos,
szakmai részleg munkatársai

SzGyF Csongrád Megyei
Kirendeltség Szervezetirányítási
Osztály, MÁK

-

SzGyF Csongrád Megyei
Kirendeltség Szervezetirányítási
Osztály, MÁK

-

SzGyF Csongrád Megyei
Kirendeltség Szervezetirányítási
Osztály, MÁK

-

26

Személyes adatok kezelése,
feldolgozása EU-n kívüli
tevékenységi hellyel
rendelkező további (közös)
adatkezelő vagy
adatfeldolgozó által történik,
ennek megjelölése

27

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Csongrád Megyei Kirendeltségének
Adatnyilvántartása
28
29
30
31
32
33

Adatfeldolgozó neve, címe,
elérhetősége

-

adatkezelő feldolgozót nem vesz
igénybe

-

adatkezelő feldolgozót nem vesz
igénybe

-

SZGYF

-

adatkezelő feldolgozót nem vesz
igénybe

-

-

adatkezelő feldolgozót nem vesz
igénybe

Magyar Államkincstár, 1054
Budapest, Hold u. 4., Telefon: +36-1327-3600

Adatfeldolgozónak az
adatkezeléssel összefüggő
tevékenysége

-

-

Adatbázishoz való hozzáférés,
programfrissítés, hibajavítás

-

-

Adatbázishoz való hozzáférés,
programfrissítés, hibajavítás

Személyes adatkezelés technikai
A személyes
Amennyiben a személyes
módja, esetleges szoftveres
adatkezelési
adatkezelési tevékenységet
háttere, a nyilvántartás formája,
tevékenységet támogatja- elektronikus információs rendszer
részben vagy egészben
e elektronikus
támogatja:
automatizált adatkezelési forma
információs rendszer?
az elektronikus információs
(ideértve a profilalkotást is)
igen/nem
rendszer megnevezése
megjelölése

elektronikus, papír alapú

elektronikus, papír alapú

Programon keresztül a dolgozók
személyes jelszóval.

papír alapon

Programon keresztül a dolgozók
személyes jelszóval.

Programon keresztül a dolgozók
személyes jelszóval.

-

Magyar Államkincstár, 1054
Budapest, Hold u. 4., Telefon: +36-1327-3600

Adatbázishoz való hozzáférés,
programfrissítés, hibajavítás

Programon keresztül a dolgozók
személyes jelszóval, papír alapú
formanyomtatványon

-

Magyar Államkincstár, 1054
Budapest, Hold u. 4., Telefon: +36-1327-3600

Adatbázishoz való hozzáférés,
programfrissítés, hibajavítás

Programon keresztül a dolgozók
személyes jelszóval.

-

adatkezelő feldolgozót nem vesz
igénybe

-

papír alapú formanyomtatványon

nem

nem

igen

nem

igen

-

az intézmény adatvédelemi és adatbiztonsági
szabályzata

-

az intézmény adatvédelemi és adatbiztonsági
szabályzata

https://ojkf.szgyf.gov.hu/

az intézmény adatvédelemi és adatbiztonsági
szabályzata

-

az intézmény adatvédelemi és adatbiztonsági
szabályzata

Wini-Doki

igen

KIRA

igen

igen

nem

az intézmény adatvédelemi és adatbiztonsági
szabályzata

az intézmény adatvédelemi és adatbiztonsági
szabályzata

KIRA

az intézmény adatvédelemi és adatbiztonsági
szabályzata

KIRA

az intézmény adatvédelemi és adatbiztonsági
szabályzata

-

5/6

Személyes adatok kezelésére vonatkozó, a
szervezeti egység által alkalmazott,
figyelembe vett szabályzat, norma,
iránymutatás

az intézmény adatvédelemi és adatbiztonsági
szabályzata

2019.01.30.
34

A személyes adatkezeléssel
Személyes adatkezelésben részt
összefüggésben beszerzett, a
vevő (személyes adatokat
Nemzeti Adatvédelmi és
megismerő, kezelő, feldolgozó
Információszabadság
stb.) munkaköreik megjelölése,
Hatóságtól származó (NAIH)
az egyes személyeknek az
iránymutatás, a NAIH előtt
adatkezeléssel kapcsolatos
történt esetleges
konkrét jogosultságai
panaszkezelésre, adatkezelési
rögzítésével, ezen jogosultságok
nyilvántartásba történt
igazolásának módjával
bejelentésre vonatkozó utalás

-

gondozotti ügyintézők

-

intézményvezető, intézményvezető
helyettes

35
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A személyes adatkezelés
érintettjei a jogaikról
(tájékoztatás, törlés, tiltakozás
stb.), esetleges jogorvoslati
lehetőségekről tájékoztatásra
kerültek-e

Személyes adatkezelés jogszerű
módjának biztosítása, az ún.
adatvédelmi incidens elkerülése
érdekében megtett intézkedések

Esetleges adatvédelmi incidens
lehetsége körülményei

Esetleges adatvédelmi incidens
lehetséges kockázatai

Esetleges adatvédelmi incidens
elhárítása érdekében intézkedések

igen

Az intézmény adatvédelemi és
adatbiztonsági szabályzata

Ezek adatoknál lehetséges GDPR 4.
cikk 12. pontja szerint a biztonság
olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt
vagy más módon kezelt személyes
adatok véletlen vagy jogellenes
megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését
vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférést eredményez

Az intézmény adatvédelemi és
adatbiztonsági szabályzata

Ezek adatoknál lehetséges GDPR 4.
cikk 12. pontja szerint a biztonság
olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt
vagy más módon kezelt személyes
adatok véletlen vagy jogellenes
megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését
vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférést eredményez

Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű
intézkedés hiányában lehetséges [1] a
GDPR preambulumának (85). pontja
szerinti kockázat fennállása [2] a felmerülő
kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a
természetes személy részére:
- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat
bekövetkezését
- a személyes adataik feletti rendelkezés
elvesztését vagy a jogaik korlátozását,
- hátrányos megkülönböztetést,
- személyazonosság-lopást vagy a
személyazonossággal való visszaélést,
- a jó hírnév sérelmét,
- a szakmai titoktartási kötelezettség által
védett személyes adatok bizalmas
jellegének sérülését,
- egyéb
jelentős agazdasági
szociális
Ezen
adatoknál
megfelelővagy
és kellő
idejű
intézkedés hiányában lehetséges [1] a
GDPR preambulumának (85). pontja
szerinti kockázat fennállása [2] a felmerülő
kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a
természetes személy részére:
- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat
bekövetkezését
- a személyes adataik feletti rendelkezés
elvesztését vagy a jogaik korlátozását,
- hátrányos megkülönböztetést,
- személyazonosság-lopást vagy a
személyazonossággal való visszaélést,
- a jó hírnév sérelmét,
- a szakmai titoktartási kötelezettség által
védett személyes adatok bizalmas
jellegének sérülését,
- egyéb
jelentős agazdasági
szociális
Ezen
adatoknál
megfelelővagy
és kellő
idejű
intézkedés hiányában lehetséges [1] a
GDPR preambulumának (85). pontja
szerinti kockázat fennállása [2] a felmerülő
kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a
természetes személy részére:
- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat
bekövetkezését
- a személyes adataik feletti rendelkezés
elvesztését vagy a jogaik korlátozását,
- hátrányos megkülönböztetést,
- személyazonosság-lopást vagy a
személyazonossággal való visszaélést,
- a jó hírnév sérelmét,
- a szakmai titoktartási kötelezettség által
védett személyes adatok bizalmas
jellegének sérülését,
- egyéb
jelentős agazdasági
szociális
Ezen
adatoknál
megfelelővagy
és kellő
idejű
intézkedés hiányában lehetséges [1] a
GDPR preambulumának (85). pontja
szerinti kockázat fennállása [2] a felmerülő
kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a
természetes személy részére:
- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat
bekövetkezését
- a személyes adataik feletti rendelkezés
elvesztését vagy a jogaik korlátozását,
- hátrányos megkülönböztetést,
- személyazonosság-lopást vagy a
személyazonossággal való visszaélést,
- a jó hírnév sérelmét,
- a szakmai titoktartási kötelezettség által
védett személyes adatok bizalmas
jellegének sérülését,
- egyéb
jelentős agazdasági
szociális
Ezen
adatoknál
megfelelővagy
és kellő
idejű
intézkedés hiányában lehetséges [1] a
GDPR preambulumának (85). pontja
szerinti kockázat fennállása [2] a felmerülő
kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a
természetes személy részére:
- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat
bekövetkezését
- a személyes adataik feletti rendelkezés
elvesztését vagy a jogaik korlátozását,
- hátrányos megkülönböztetést,
- személyazonosság-lopást vagy a
személyazonossággal való visszaélést,
- a jó hírnév sérelmét,
- a szakmai titoktartási kötelezettség által
védett személyes adatok bizalmas
jellegének sérülését,
- egyéb jelentős gazdasági vagy szociális

-

részlegvezetők, nappali
szolgáltatás vezető

Az intézmény adatvédelemi és
adatbiztonsági szabályzata

Ezek adatoknál lehetséges GDPR 4.
cikk 12. pontja szerint a biztonság
olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt
vagy más módon kezelt személyes
adatok véletlen vagy jogellenes
megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését
vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférést eredményez

-

ápoló, gondozó, vezető ápoló,
részlegvezetők, nappali
szolgáltatás vezető

Az intézmény adatvédelemi és
adatbiztonsági szabályzata

Ezek adatoknál lehetséges GDPR 4.
cikk 12. pontja szerint a biztonság
olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt
vagy más módon kezelt személyes
adatok véletlen vagy jogellenes
megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését
vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférést eredményez

Az intézmény adatvédelemi és
adatbiztonsági szabályzata

Ezek adatoknál lehetséges GDPR 4.
cikk 12. pontja szerint a biztonság
olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt
vagy más módon kezelt személyes
adatok véletlen vagy jogellenes
megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését
vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférést eredményez

Az intézmény adatvédelemi és
adatbiztonsági szabályzata

Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű
intézkedés hiányában lehetséges [1] a
GDPR preambulumának (85). pontja
szerinti kockázat fennállása [2] a felmerülő
kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a
Ezek adatoknál lehetséges GDPR 4. természetes személy részére:
cikk 12. pontja szerint a biztonság
- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat
olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt bekövetkezését
vagy más módon kezelt személyes
- a személyes adataik feletti rendelkezés
adatok véletlen vagy jogellenes
elvesztését vagy a jogaik korlátozását,
megsemmisítését, elvesztését,
- hátrányos megkülönböztetést,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését - személyazonosság-lopást vagy a
vagy az azokhoz való jogosulatlan
személyazonossággal való visszaélést,
hozzáférést eredményez
- a jó hírnév sérelmét,
- a szakmai titoktartási kötelezettség által
védett személyes adatok bizalmas
jellegének sérülését,
- egyéb jelentős gazdasági vagy szociális
hátrányt

-

-

gyógyszerfelelős munkatársak,
vezető ápoló

bérügyi referens

igen

igen

-

intézményvezető, intézményvezető
helyettes, részlegvezető, nappali
szolgáltatzás vezető, bérügyi
referens

Az intézmény adatvédelemi és
adatbiztonsági szabályzata

Ezek adatoknál lehetséges GDPR 4.
cikk 12. pontja szerint a biztonság
olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt
vagy más módon kezelt személyes
adatok véletlen vagy jogellenes
megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését
vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférést eredményez

-

intézményvezető, intézményvezető
helyettes, részlegvezető, nappali
szolgáltatzás vezető, bérügyi
referens

Az intézmény adatvédelemi és
adatbiztonsági szabályzata

Ezek adatoknál lehetséges GDPR 4.
cikk 12. pontja szerint a biztonság
olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt
vagy más módon kezelt személyes
adatok véletlen vagy jogellenes
megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését
vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférést eredményez

Az intézmény adatvédelemi és
adatbiztonsági szabályzata

Ezek adatoknál lehetséges GDPR 4.
cikk 12. pontja szerint a biztonság
olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt
vagy más módon kezelt személyes
adatok véletlen vagy jogellenes
megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését
vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférést eredményez

-

bérügyi referens

Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű
intézkedés hiányában lehetséges [1] a
GDPR preambulumának (85). pontja
szerinti kockázat fennállása [2] a felmerülő
kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a
természetes személy részére:
- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat
bekövetkezését
- a személyes adataik feletti rendelkezés
elvesztését vagy a jogaik korlátozását,
- hátrányos megkülönböztetést,
- személyazonosság-lopást vagy a
személyazonossággal való visszaélést,
- a jó hírnév sérelmét,
- a szakmai titoktartási kötelezettség által
védett személyes adatok bizalmas
jellegének sérülését,
- egyéb
jelentős agazdasági
szociális
Ezen
adatoknál
megfelelővagy
és kellő
idejű
intézkedés hiányában lehetséges [1] a
GDPR preambulumának (85). pontja
szerinti kockázat fennállása [2] a felmerülő
kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a
természetes személy részére:
- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat
bekövetkezését
- a személyes adataik feletti rendelkezés
elvesztését vagy a jogaik korlátozását,
- hátrányos megkülönböztetést,
- személyazonosság-lopást vagy a
személyazonossággal való visszaélést,
- a jó hírnév sérelmét,
- a szakmai titoktartási kötelezettség által
védett személyes adatok bizalmas
jellegének sérülését,
- egyéb
jelentős agazdasági
szociális
Ezen
adatoknál
megfelelővagy
és kellő
idejű
intézkedés hiányában lehetséges [1] a
GDPR preambulumának (85). pontja
szerinti kockázat fennállása [2] a felmerülő
kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a
természetes személy részére:
- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat
bekövetkezését
- a személyes adataik feletti rendelkezés
elvesztését vagy a jogaik korlátozását,
- hátrányos megkülönböztetést,
- személyazonosság-lopást vagy a
személyazonossággal való visszaélést,
- a jó hírnév sérelmét,
- a szakmai titoktartási kötelezettség által
védett személyes adatok bizalmas
jellegének sérülését,
- egyéb jelentős gazdasági vagy szociális

Az intézmény adatvédelmi és
adatbiztonsági, valamint kockázat
kezelési és információbiztonsági illetve
informatikai szabályzataiban szerint az
incidensek megelőzésére és kezelése
tett intézkedések

Az intézmény adatvédelmi és
adatbiztonsági, valamint kockázat
kezelési és információbiztonsági illetve
informatikai szabályzataiban szerint az
incidensek megelőzésére és kezelése
tett intézkedések

Az intézmény adatvédelmi és
adatbiztonsági, valamint kockázat
kezelési és információbiztonsági illetve
informatikai szabályzataiban szerint az
incidensek megelőzésére és kezelése
tett intézkedések

Az intézmény adatvédelmi és
adatbiztonsági, valamint kockázat
kezelési és információbiztonsági illetve
informatikai szabályzataiban szerint az
incidensek megelőzésére és kezelése
tett intézkedések

Az intézmény adatvédelmi és
adatbiztonsági, valamint kockázat
kezelési és információbiztonsági illetve
informatikai szabályzataiban szerint az
incidensek megelőzésére és kezelése
tett intézkedések

Az intézmény adatvédelmi és
adatbiztonsági, valamint kockázat
kezelési és információbiztonsági illetve
informatikai szabályzataiban szerint az
incidensek megelőzésére és kezelése
tett intézkedések

Az intézmény adatvédelmi és
adatbiztonsági, valamint kockázat
kezelési és információbiztonsági illetve
informatikai szabályzataiban szerint az
incidensek megelőzésére és kezelése
tett intézkedések

Az intézmény adatvédelmi és
adatbiztonsági, valamint kockázat
kezelési és információbiztonsági illetve
informatikai szabályzataiban szerint az
incidensek megelőzésére és kezelése
tett intézkedések

Az intézmény adatvédelmi és
adatbiztonsági, valamint kockázat
kezelési és információbiztonsági illetve
informatikai szabályzataiban szerint az
incidensek megelőzésére és kezelése
tett intézkedések
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Személyes adatkezelés megszüntetésére,
az adatok törlésére előirányzott határidő

22

23

Személyes adatkezelés helye

Amennyiben a személyes
adatkezelés az uniós jog
hatályán kívül eső
tevékenységgel kapcsolatos,
vagy közös kül-, védelmi-,
biztonságpolitikai
tevékenységhez kötődik,
ennek megjelölése

Csongrád Megyei Gesztenyeliget
SZGYF és a Csongrád Megyei Gesztenyeliget
Otthon (6600 Szentes,
Otthon szabályzata alapján
Bereklapos u. 1/A),

SZGYF és a Csongrád Megyei Gesztenyeliget
Otthon szabályzata alapján

Csongrád Megyei Gesztenyeliget
Otthon (6600 Szentes,
Bereklapos u. 1/A),

Csongrád Megyei Gesztenyeliget
SZGYF és a Csongrád Megyei Gesztenyeliget
Otthon (6600 Szentes,
Otthon szabályzata alapján
Bereklapos u. 1/A),

SZGYF és a Csongrád Megyei Gesztenyeliget
Otthon szabályzata alapján

Csongrád Megyei Gesztenyeliget
Otthon (6600 Szentes,
Bereklapos u. 1/A),

Csongrád Megyei Gesztenyeliget
SZGYF és a Csongrád Megyei Gesztenyeliget
Otthon (6600 Szentes,
Otthon szabályzata alapján
Bereklapos u. 1/A),

SZGYF és a Csongrád Megyei Gesztenyeliget
Otthon szabályzata alapján

Csongrád Megyei Gesztenyeliget
Otthon (6600 Szentes,
Bereklapos u. 1/A),

-

-

-

-

-

-
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Amennyiben a személyes
adatok kezelése harmadik
Személyes adatok továbbítása
féllel közösen történik (közös
esetén az adattovábbítás
adatkezelés), ennek
címzettje (szerv/személy
megjelölése, illetve
megjelölése), helye, az
amennyiben adatfeldolgozó
adattovábbítás jogszabályi
bevonásával történik, ennek vagy egyéb megalapozottsága
rögzítése

-

-

SZGYF Csongrád Megyei
Kirenedeltség Jogi Osztály

-

-

-

-

-

-
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Személyes adatok kezelése,
feldolgozása EU-n kívüli
tevékenységi hellyel
rendelkező további (közös)
adatkezelő vagy
adatfeldolgozó által történik,
ennek megjelölése

27

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Csongrád Megyei Kirendeltségének
Adatnyilvántartása
28
29
30
31
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Adatfeldolgozó neve, címe,
elérhetősége

-

adatkezelő feldolgozót nem vesz
igénybe

-

adatkezelő feldolgozót nem vesz
igénybe

-

adatkezelő feldolgozót nem vesz
igénybe

-

adatkezelő feldolgozót nem vesz
igénybe

-

CompuTREND Zrt., 1119 Budapest,
Fehérvári út 84/A. II.em, Email:
info@computrend.hu, Tel.: +36-1353-9650

-

adatkezelő feldolgozót nem vesz
igénybe

Adatfeldolgozónak az
adatkezeléssel összefüggő
tevékenysége

Személyes adatkezelés technikai
A személyes
Amennyiben a személyes
módja, esetleges szoftveres
adatkezelési
adatkezelési tevékenységet
háttere, a nyilvántartás formája,
tevékenységet támogatja- elektronikus információs rendszer
részben vagy egészben
e elektronikus
támogatja:
automatizált adatkezelési forma
információs rendszer?
az elektronikus információs
(ideértve a profilalkotást is)
igen/nem
rendszer megnevezése
megjelölése

-

elektronikus, papír alapú

-

papír alapú formanyomtatványon,
elektronikusan

-

-

Adatbázishoz való hozzáférés,
programfrissítés, hibajavítás

elektronikus, papír alapú

elektronikus

Programon keresztül a dolgozók
személyes jelszóval.

elektronikus (excel táblázat), papír
alapú

nem

-

nem

Személyes adatok kezelésére vonatkozó, a
szervezeti egység által alkalmazott,
figyelembe vett szabályzat, norma,
iránymutatás

az intézmény adatvédelemi és adatbiztonsági
szabályzata

-

nem

nem

igen

nem

6/6

-

az intézmény adatvédelemi és adatbiztonsági
szabályzata

-

az intézmény adatvédelemi és adatbiztonsági
szabályzata

ECO-STAT

az intézmény adatvédelemi és adatbiztonsági
szabályzata

-

az intézmény adatvédelemi és adatbiztonsági
szabályzata

2019.01.30.
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A személyes adatkezeléssel
Személyes adatkezelésben részt
összefüggésben beszerzett, a
vevő (személyes adatokat
Nemzeti Adatvédelmi és
megismerő, kezelő, feldolgozó
Információszabadság
stb.) munkaköreik megjelölése,
Hatóságtól származó (NAIH)
az egyes személyeknek az
iránymutatás, a NAIH előtt
adatkezeléssel kapcsolatos
történt esetleges
konkrét jogosultságai
panaszkezelésre, adatkezelési
rögzítésével, ezen jogosultságok
nyilvántartásba történt
igazolásának módjával
bejelentésre vonatkozó utalás
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A személyes adatkezelés
érintettjei a jogaikról
(tájékoztatás, törlés, tiltakozás
stb.), esetleges jogorvoslati
lehetőségekről tájékoztatásra
kerültek-e

Személyes adatkezelés jogszerű
módjának biztosítása, az ún.
adatvédelmi incidens elkerülése
érdekében megtett intézkedések

Esetleges adatvédelmi incidens
lehetsége körülményei

Esetleges adatvédelmi incidens
lehetséges kockázatai

Esetleges adatvédelmi incidens
elhárítása érdekében intézkedések

-

bérügyi referens

Az intézmény adatvédelemi és
adatbiztonsági szabályzata

Ezek adatoknál lehetséges GDPR 4.
cikk 12. pontja szerint a biztonság
olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt
vagy más módon kezelt személyes
adatok véletlen vagy jogellenes
megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését
vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférést eredményez

-

intézményvezető, intézményvezető
helyettes, adminisztrátor

Az intézmény adatvédelemi és
adatbiztonsági szabályzata

Ezek adatoknál lehetséges GDPR 4.
cikk 12. pontja szerint a biztonság
olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt
vagy más módon kezelt személyes
adatok véletlen vagy jogellenes
megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését
vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférést eredményez

-

intézményvezető, intézményvezető
helyettes, adminisztrátor

Az intézmény adatvédelemi és
adatbiztonsági szabályzata

Ezek adatoknál lehetséges GDPR 4.
cikk 12. pontja szerint a biztonság
olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt
vagy más módon kezelt személyes
adatok véletlen vagy jogellenes
megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését
vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférést eredményez

-

intézményvezető, intézményvezető
helyettes, adminisztrátor

Az intézmény adatvédelemi és
adatbiztonsági szabályzata

Ezek adatoknál lehetséges GDPR 4.
cikk 12. pontja szerint a biztonság
olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt
vagy más módon kezelt személyes
adatok véletlen vagy jogellenes
megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését
vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférést eredményez

-

intézményvezető, intézményvezető
helyettes, gazdasági csoportvezető,
gazdasági ügyintéző

Az intézmény adatvédelemi és
adatbiztonsági szabályzata

Ezek adatoknál lehetséges GDPR 4.
cikk 12. pontja szerint a biztonság
olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt
vagy más módon kezelt személyes
adatok véletlen vagy jogellenes
megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését
vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférést eredményez

-

intézményvezető, intézményvezető
helyettes, gazdasági csoportvezető

Az intézmény adatvédelemi és
adatbiztonsági szabályzata

Ezek adatoknál lehetséges GDPR 4.
cikk 12. pontja szerint a biztonság
olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt
vagy más módon kezelt személyes
adatok véletlen vagy jogellenes
megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését
vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférést eredményez

Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű
intézkedés hiányában lehetséges [1] a
GDPR preambulumának (85). pontja
szerinti kockázat fennállása [2] a felmerülő
kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a
természetes személy részére:
- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat
bekövetkezését
- a személyes adataik feletti rendelkezés
elvesztését vagy a jogaik korlátozását,
- hátrányos megkülönböztetést,
- személyazonosság-lopást vagy a
személyazonossággal való visszaélést,
- a jó hírnév sérelmét,
- a szakmai titoktartási kötelezettség által
védett személyes adatok bizalmas
jellegének sérülését,
- egyéb
jelentős agazdasági
szociális
Ezen
adatoknál
megfelelővagy
és kellő
idejű
intézkedés hiányában lehetséges [1] a
GDPR preambulumának (85). pontja
szerinti kockázat fennállása [2] a felmerülő
kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a
természetes személy részére:
- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat
bekövetkezését
- a személyes adataik feletti rendelkezés
elvesztését vagy a jogaik korlátozását,
- hátrányos megkülönböztetést,
- személyazonosság-lopást vagy a
személyazonossággal való visszaélést,
- a jó hírnév sérelmét,
- a szakmai titoktartási kötelezettség által
védett személyes adatok bizalmas
jellegének sérülését,
- egyéb
jelentős agazdasági
szociális
Ezen
adatoknál
megfelelővagy
és kellő
idejű
intézkedés hiányában lehetséges [1] a
GDPR preambulumának (85). pontja
szerinti kockázat fennállása [2] a felmerülő
kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a
természetes személy részére:
- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat
bekövetkezését
- a személyes adataik feletti rendelkezés
elvesztését vagy a jogaik korlátozását,
- hátrányos megkülönböztetést,
- személyazonosság-lopást vagy a
személyazonossággal való visszaélést,
- a jó hírnév sérelmét,
- a szakmai titoktartási kötelezettség által
védett személyes adatok bizalmas
jellegének sérülését,
- egyéb
jelentős agazdasági
szociális
Ezen
adatoknál
megfelelővagy
és kellő
idejű
intézkedés hiányában lehetséges [1] a
GDPR preambulumának (85). pontja
szerinti kockázat fennállása [2] a felmerülő
kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a
természetes személy részére:
- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat
bekövetkezését
- a személyes adataik feletti rendelkezés
elvesztését vagy a jogaik korlátozását,
- hátrányos megkülönböztetést,
- személyazonosság-lopást vagy a
személyazonossággal való visszaélést,
- a jó hírnév sérelmét,
- a szakmai titoktartási kötelezettség által
védett személyes adatok bizalmas
jellegének sérülését,
- egyéb
jelentős agazdasági
szociális
Ezen
adatoknál
megfelelővagy
és kellő
idejű
intézkedés hiányában lehetséges [1] a
GDPR preambulumának (85). pontja
szerinti kockázat fennállása [2] a felmerülő
kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a
természetes személy részére:
- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat
bekövetkezését
- a személyes adataik feletti rendelkezés
elvesztését vagy a jogaik korlátozását,
- hátrányos megkülönböztetést,
- személyazonosság-lopást vagy a
személyazonossággal való visszaélést,
- a jó hírnév sérelmét,
- a szakmai titoktartási kötelezettség által
védett személyes adatok bizalmas
jellegének sérülését,
- egyéb
jelentős agazdasági
szociális
Ezen
adatoknál
megfelelővagy
és kellő
idejű
intézkedés hiányában lehetséges [1] a
GDPR preambulumának (85). pontja
szerinti kockázat fennállása [2] a felmerülő
kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a
természetes személy részére:
- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat
bekövetkezését
- a személyes adataik feletti rendelkezés
elvesztését vagy a jogaik korlátozását,
- hátrányos megkülönböztetést,
- személyazonosság-lopást vagy a
személyazonossággal való visszaélést,
- a jó hírnév sérelmét,
- a szakmai titoktartási kötelezettség által
védett személyes adatok bizalmas
jellegének sérülését,
- egyéb jelentős gazdasági vagy szociális

Az intézmény adatvédelmi és
adatbiztonsági, valamint kockázat
kezelési és információbiztonsági illetve
informatikai szabályzataiban szerint az
incidensek megelőzésére és kezelése
tett intézkedések

Az intézmény adatvédelmi és
adatbiztonsági, valamint kockázat
kezelési és információbiztonsági illetve
informatikai szabályzataiban szerint az
incidensek megelőzésére és kezelése
tett intézkedések

Az intézmény adatvédelmi és
adatbiztonsági, valamint kockázat
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incidensek megelőzésére és kezelése
tett intézkedések

Az intézmény adatvédelmi és
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Az intézmény adatvédelmi és
adatbiztonsági, valamint kockázat
kezelési és információbiztonsági illetve
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tett intézkedések

Az intézmény adatvédelmi és
adatbiztonsági, valamint kockázat
kezelési és információbiztonsági illetve
informatikai szabályzataiban szerint az
incidensek megelőzésére és kezelése
tett intézkedések

