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2021. július 01-től a a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről szóló rendelet, a Gyvt. 134. §-a, illetve a 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 
a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a 
személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról, a 
szabályozásai alapján a GYVR – gyermekeink védelmében rendszer – használata kötelező a Család- 
és gyermekjóléti Központ és a Család- és gyermekjóléti Szolgálat számára. 
Ennek értelmében az adatkezelési tájékoztató is módosításra került. 
A következő adattartalommal bővült ki az Adatkezelési Tájékoztató: 

 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

A szolgáltató/adatkezelő az érintettek személyes adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő 
szolgáltatást nyújthasson.   
A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (továbbiakban: 
GDPR) foglaltaknak.   
Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad 
áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Infotv.) tartalmára.  
 

• A Szolgáltató, adatkezelő megnevezése: Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 3000 
Hatvan, Radnóti tér 2/A. A.épület.,  Email: szogyeszolgalat@gmail.com 
Telefon: 0637/340-515 

• Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei:  
 
Fogalom meghatározások   
- a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;   
- adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon 
végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, 
átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb 
módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve 
megsemmisítés;   
- adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 
szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;   
- személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely 
információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely 
azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, 
fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több 
tényező alapján azonosítható;   
- adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, 
amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha 
az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az 
adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;   
- az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló 
és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező 
cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;   
- adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt 
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan 
közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.   
- címzett: 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 
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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;   
- harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, 
amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az 
adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást 
kaptak.   
 
Az adatkezelés irányelvei   
Az adatkezelő ezúton kijelenti, hogy a személyes adatok kezelését az adatkezelési szabályzatban foglaltak 
szerint végzi és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:   

• A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható 
módon kell végezni.   

• A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.   

• A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns, és csak a szükséges mértékű lehet.   

• A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat 
haladéktalanul törölni kell.   

• A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak 
szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak 
akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási 
célból vagy statisztikai célból történik.   

• A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési 
intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok 
jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy 
károsodásával szembeni védelmet is ideértve.   

• Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó 
információ esetében alkalmazni kell.   

Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Papíralapú nyilvántartás az 1993. III. tv. 20.§-a alapján, illetve 
elektronikus a KENYSZI rendszerben történő adatnyilvántartás, illetve a GYVR  - gyermekeink 
védelmében informatikai rendszerben való nyilvántartás a 2021. július 01-től a 235/1997. (XII. 17.) 
Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti 
szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes 
adatokról, a Gyvt. 134. §-a, illetve a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről szóló rendelet szabályozásai alapján. 

• Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: szükség szerint az érintett egészségi, 
mentális állapotával kapcsolatos dokumentumok, bűnügyi információkat tartalmazó 
dokumentumok 

• Érintettek: a szolgáltatást igénybe vevők a jogszabály meghatározása alapján 

• Személyes adatok kategóriái: természetes személyi adatok 

• A kezelt adat minősítése: személyes/különleges személyes adatok 

• Az adat formátuma: papíralapú és elektronikus 

•  A személyes adatok kezelésének célja: jogszabályban meghatározottak szerint/azonosítás 

• A különleges személyes adatok kezelésének célja: 

• A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 
lejártával a kezelés módja: 

• Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve a jogszabályban meghatározottak 
szerint 

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

• A személyes adatok címzettjei 

• Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni fogják: az a 
természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, 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 
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kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi 
szabályoknak;   

• Az adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő és alkalmazottai 

• Az adatkezelés helye: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2/A. A. épület 
 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok   
A tájékoztatás kéréshez való jog Az igénybe vevő a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást 
kérhet a szolgáltatótól, hogy milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, 
mennyi ideig kezeli. A szolgáltató a felhasználó kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, a 
felhasználó által megadott elérhetőségre tájékoztatást küld.    
A helyesbítéshez való jog Az igénybe vevő a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti a szolgáltatótól, 
hogy valamely adatát módosítsa. Erről a szolgáltató a felhasználó kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 
napon belül intézkedik, a felhasználó által megadott elérhetőségre tájékoztatást küld.    
A törléshez való jog Az igénybe vevő a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti a szolgáltatótól 
adatának törlését. A felhasználó kérelmére a szolgáltató ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül 
megteszi, a felhasználó által megadott elérhetőségre tájékoztatást küld.     
A zároláshoz való jog Az igénybe vevő a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti a szolgáltatótól 
adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg a felhasználó által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok 
tárolását. A felhasználó kérelmére a szolgáltató ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megteszi, a 
felhasználó által megadott elérhetőségre tájékoztatást küld.     
A tiltakozáshoz való jog Az igénybe vevő a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés 
ellen. A tiltakozást a szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 
napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és a döntéséről a felhasználót 
tájékoztatja.    
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség Amennyiben az igénybe vevő megítélése 
szerint az adatkezelés jogellenes, erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken értesítheti:   
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.  
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c   
Telefon: +36 (1) 391-1400  Fax: +36 (1) 391-1410  
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu   
URL https://naih.hu 
 
Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad azzal 
kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 
Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 
A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és az 
adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt. 
 A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. 
Kártérítéshez való jog 
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen felel 
az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban 
csak akkor felel a bekövetkezett kárért, az eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó 
szabályok ellen. 
 
Közigazgatási bíróság 
Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintettek, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési 
hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg 
jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok 
rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére-
amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte- személyes adatot csak annyit és olyan 
mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.  
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