
1. melléklet 

ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS 

„NYILATKOZAT˝ 

Alulírott 

Név:________________________________születési hely, idő_________________________ 

anyja neve:______________________ állandó lakcím:_________________________________ 

Nem önjogú személy esetében: 

Törvényes képviselő [szülő, gyám, gondnok] név:________________________________ 

születési hely, idő:__________________________ anyja neve:___________________________  

állandó lakcím________________________________________________________________ 

gondnoki kirendelő határozat száma:______________ [továbbiakban: Adatkezeléssel érintett 

személy] 

1. Aláírásommal hozzájárulok a jelen Adatkezelési hozzájárulásban megnevezett 

Adatkezelő által a jelen hozzájárulásában meghatározott adataim, meghatározott célból, 

meghatározott ideig és módon történő kezeléséhez az alábbiak szerint: 

1.1 Az adatkezelés jogalapja: az adatkezeléssel érintett személy akaratának önkéntes és határozott 

kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja 

a rá vonatkozó, írásbeli nyilatkozatával rendelkezésre bocsátott személyes adatok jelen adatkezelési 

hozzájárulásban és adatkezelési szabályzatban meghatározott műveletekre kiterjedő kezeléséhez.  

1.2 Adatkezelő: a jelen hozzájárulásában megjelölt Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 

Szolgálat, [továbbiakban: Adatkezelő] Adatkezelésre jogosult személy: az Adatkezelő által erre 

kijelölt alkalmazott. 

1.3 Adatkezelő célja: Az adatkezelés általános célja:_________________________________ 

1.4 Az adatkezeléssel érintett személyes adataim: 

Nyilatkozom, hogy a hozzájárulást azon tájékoztatás alapján adom meg, hogy a megadott 

adatkör nem terjeszkedik túl azon adatokon, amelyek az adatkezelési cél megvalósításához 

feltétlenül szükségesek.  

Az alábbi személyes adataim 
Személyes adataim                                           az adatkezelés célja 
 
________________                                           _________________ 
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Az Adatlapok kitöltése céljával az alábbi irataim felhasználásához hozzájárulok: 

azonosításához szükséges iratok 
1.5 Az adatkezelés ideje 

1.5.1 Hozzájárulok ahhoz, hogy az Adatkezelő a rendelkezésre bocsátott adataimat a jelen 

hozzájárulás szerint az adatkezelési cél fenn álltáig kezelje, figyelembe véve hogy az adatok 

felhasználása, a jogszabályok által előírt adatmegőrzési kötelezettség teljesítéséhez 

szükséges idővel meghosszabbodik. 

1.5.2 Az Adatkezelő a jelen hozzájáruló nyilatkozat szerint felvett és kezelt személyes adataimat 

külön arra irányuló írásbeli nyilatkozatom esetén átadhatja, __________-nak, aki, mint új 

adatkezelő, az adatkezelésre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatomban és a vonatkozó 

jogszabályokban foglaltak szerint kezelheti. 

1.5.3 Tudomással bírok arról, hogy a jelen nyilatkozatban megjelölt adatok felhasználása, a 

jogszabályok által előírt adatmegőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges idővel 

meghosszabbodhat. A fenti határidők, továbbá az iratmegőrzésre jogszabályokban előírt 

határidők lejártát követően adataim a jelen adatkezelési hozzájárulásban rögzített célból 

nem kezelhetők tovább, azokat az Adatkezelő által működtetett adatbázis/okból törölni kell, 

illetve meg kell semmisíteni, kivéve, ha én magam kérem az adataim zárolását, vagy a törlés sértené 

az érdekeimet. 

Az Adatkezelő jelen nyilatkozattal rendelkezésre bocsátott személyes adataimat harmadik 

személy számára nem teheti hozzáférhetővé, harmadik személy számára nem továbbíthatja. 

Tudomásul veszem, hogy az anonimizált adatok (az olyan személyes adatok, amelyeket olyan 

módon anonimizálták, amelynek következtében az érintett nem vagy többé nem azonosítható) 

felhasználhatóak, kezelhetőek statisztikai vagy kutatási célú adatkezelést is ideértve. 

2. Tudomással bírok arról, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. Törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 3. pontjának b.) alpontja alapján 

különleges adatnak minősül a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, 

azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre 

vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes 

személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes 

személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok. 

3. Az adatbiztonság követelményeinek megtartása érdekében az Adatkezelő fokozottan ügyel 

az adatbiztonság követelményének megtartására, ennek keretében megtette a megfelelő 

intézkedéseket a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés 

vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika 

megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ezzel kapcsolatban az Adatkezelő kijelenti, 

hogy minden munkatársa, aki a fent megjelölt személyes és különleges adatokhoz hozzáfér, köteles 

az adattitok megőrzésére. 
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4. Az érintett adatkezeléshez fűződő jogai: 

         Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél a tárolt személyes adatai tekintetében  

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 
b) személyes adataihoz való hozzáférés biztosítását, 
c) a tárolt személyes adatainak helyesbítését, 
    jogszabály által meghatározott esetekben 
d) az adatkezelés korlátozását, 
e) az adatok hordozásának biztosítását, 
f) tiltakozhat az adatkezelés ellen, 
g) személyes adatainak törlését vagy zárolását. 
 
Az érintett jogérvényesítési lehetőségei: 
 
Az érintett jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv.,valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) tartalmazza. Ennek keretében az érintett a törvényben foglalt, 

adatkezeléssel kapcsolatos jogainak sérelme esetén az Infotv.22. §-ában meghatározottak szerint 

bírósághoz, vagy az Infotv. 52. § (1) bekezdése értelmében a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) fordulhat.  

Jelen tájékoztató az adatkezelési hozzájárulás elválaszthatatlan részét képezi, elolvasásával és 

elfogadásával az érintett kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő a jelen tájékoztatóban 

megjelölt személyes és különleges adatait kezelje. 

Kijelentem, hogy a hozzájárulásomat a jelen Adatkezelési Hozzájárulásban foglalt 

tájékoztatás ismeretében adtam meg. 

Az Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzat megismerését biztosítja a papír alapú/ elektronikus 

hozzáférés biztosításával, illetve az Adatkezelő kérésemre szükség esetén az Adatkezelési szabályzat 

értelmezésében, elmagyarázásában segítséget nyújt. 

Jelen nyilatkozat 2, azaz kettő, egymással mindenben megegyező példányban készült, amelyből 1 

példány az Adatkezelőt, 1 példány engem, mint adatkezeléssel érintett személyt illet meg. 

Kelt: ……………., ………..év………hónap…….nap 

 

…………………………………………… 
Aláírás (Adatkezeléssel érintett személy) 

 
 

……………………………………………. 
Aláírás 

Adatkezeléssel érintett törvényes képviselője 
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2.melléklet 

ADATTOVÁBBÍTÁSI NYILVÁNTARTÁS, ……….. ÉV 

(Az adattovábbítást regisztrálni (naplózni) kell (adattovábbítási nyilvántartás) annak érdekében, hogy 

megállapítható legyen, milyen adat, kinek milyen felhatalmazás alapján, mikor került továbbításra vagy 

kiszolgáltatásra (pl. belföldi jogsegély, stb.); visszakereshető legyen.) 

 

Szervezeti egység neve: 

 

 
 

Sorszám 
 

 
Az 

adattovábbítás 
időpontja 

 
Az 

adattovábbítás 
jogalapja 

 
Az 

adattovábbítás 
címzettje 

A 
továbbított 
személyes 

adatok 
köre 

Az adatkezelést 
előíró 

jogszabályban 
meghatározott 
egyéb adatok 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      
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3. melléklet 

ADATSZOLGÁLTATÁSI NYILVÁNTARTÁS 

Szervezeti egység neve: 

 

 
Sorszám 

Az adatkezelő 
nyilvántartási 
azonosítója 

Az 
adatszolgáltatás 

célja és 
jogalapja 

Az 
adatszolgáltatást 

igénylő neve 

A 
szolgáltatott 
adatok köre 

Iktatószám 
(feltüntetése 
opcionális) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      
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4.melléklet 

ÁLTALÁNOS ADATLELTÁR  

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az 

adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a 

kitöltendő kérdőív) 

 

       A szervezeti egység neve: 

       Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve: 

 Az adatokért felelős munkakörének 
megnevezése 

 

  
A kezelt adat minősítése (*1) 

 

  
Az adat formátuma (*2) 

 

  
Az adatkezelés célja 

 

  
Az adatkezelés jogalapja (*3) 

 

  
Az adatkezelés időtartama 

 

  
Az érintettek köre (*4) 

 

  
Az adatok forrása (*5) 

 

  
Az adatok fajtái (*6) 

 

  
A hozzáférés módja (*7) 
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*1 

a) közérdekből nyilvános adat 

b) közérdekű adat 

c) személyes adat 

d) személyes különleges adat 

e) bűnügyi személyes adat 

f) minősített adat 

*2     

pl. Excel tábla, papíralapú nyilvántartás, adatbázis, internetes felület, intranetes felület, stb. 

*3 

a) jogszabály (pontos megjelöléssel) 

b) az érintett hozzájárulása 

*4 

jogszabályban meghatározottak köre,  

*5 

a) az érintett nyilatkozata 

b) hatósági nyilvántartás 

c) más adatkezelő nyilvántartása 

*6 

pl. név, születési dátum, stb. 
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5. melléklet 

ADATKEZELŐI NYILVÁNTARTÁS 

 (Info tv. 25/E. § *  (1) Az adatkezelő a kezelésében lévő személyes adatokkal kapcsolatos adatkezeléseiről, 

az adatvédelmi incidensekről és az érintett hozzáférési jogával kapcsolatos intézkedésekről nyilvántartást vezet (a 

továbbiakban együtt: adatkezelői nyilvántartás.) 

A szervezeti egységeknek a szervezeti egység adatkezelési nyilvántartását az alábbi tartalommal 

(oszlop) az egyes adatkezelési tevékenységenként (sor) valamennyi tartalmi információ megadásával 

kell vezetnie.  

 Az adatkezelést folytató szervezeti egység megnevezése 

 Az adatkezelő neve és elérhetőségei 

 Az adatkezelés célja 

 A személyes adatok továbbítása vagy tervezett továbbítása esetén az adattovábbítás 
címzettjeinek köre 

 Az érintettek, valamint a kezelt adatok köre 

 Az adatkezelési műveletek - ideértve az adattovábbítást is – jogalapjai 

 Adatkezelések típusai 

 A kezelt személyes adatok köre 

 Az adatkezelés jogalapja: 

a) jogszabály rendelkezése 

Az adatkezelést közvetlenül rendeli el jogszabály: Az adatkezelést jogszabály rendeli el 

közvetlenül, az adatkezelést elrendelő jogszabály hely (száma, neve, §, bekezdése, pont, 

pontos meghatározása) 

c) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése: Az adatkezelésre jogszabály vagy 

szerződés által az adatkezelőre rótt jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a jogi 

kötelezettség meghatározása: saját vagy 3. személy ehhez fűződő érdeke pontos leírása  

d) az érintett érdeke: az adatkezelés az érintett létfontosságú érdekeinek védelme miatt 

szükséges. Az érintetti érdek pontos meghatározása. 

e) szerződés teljesítése: Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben 

az érintett az egyik fél 

f) az érintett hozzájárulása az adatkezeléssel érintett személy hozzájáruló nyilatkozata 

 Az adatok forrása 

a) érintettől származó 

b) személytől származó 

 Személyes adatkezelés időtartama  

 Személyes adatkezelés megszüntetésére, az adtok törlésére előirányzott határidő 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV#lbj81id7796
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 Személyes adatkezelés helye 

 Személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettje (szerv/személy 

megjelölése), helye, az adattovábbítás jogszabályi vagy egyéb megalapozottsága 

 Személyes adatkezelés technikai módja, a nyilvántartás formája 

 A személyes adatkezelési tevékenységet támogatja-e elektronikus információs rendszer? 

igen/nem 

 Amennyiben a személyes adatkezelési tevékenységet elektronikus információs rendszer 

támogatja: 

a) az elektronikus információs rendszer megnevezése, 

b) üzemeltető szervezet megnevezése 

 Személyes adatok kezelésére vonatkozó, a szervezeti egység által alkalmazott, figyelembe 

vett szabályzat, norma, iránymutatás. 

 Személyes adatkezelésben részt vevő (személyes adatokat megismerő, kezelő, feldolgozó 

stb.) munkaköreik megjelölése, az egyes személyeknek az adatkezeléssel kapcsolatos 

konkrét jogosultságai rögzítésével, ezen jogosultságok igazolásának módjával. 

 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. 
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6. melléklet 

ÉRINTETTI JOGOK BIZTOSÍTÁSA ÉS INTÉZKEDÉSEK KEZELÉSE 

Szervezeti egység neve: 

………………………………………………………………………………………………....... 

Adatkezelési tevékenység megnevezése (adatleltári sorszámmal): 

…………………………………………………………………………………………………... 

ÉRINTETTI 
jog fajtája 

érintett 
kérelmének 
időpontja 

kérelmére 
adott válasz 
időpontja 

válasz: 
elutasítás 

válasz: 
teljesítés 

válasz: 
részbeni 
teljesítés 

Tájékoztatás      

Hozzáférés      

Helyesbítés      

Korlátozás      

Törlés/felejtés      

Adathordozás      

Tiltakozás      

Hozzájárulás      
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7. melléklet 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓK NYILVÁNTARTÁSA 

Szervezeti egység neve: 

…………………………………………………………………………………………………... 

Adatkezelési 
tevékenység 
megnevezése 

(adatleltári 
sorszámmal) 

 
 

Adatkezelési 
tevékenység 

jellege/jogcíme 
hozzájáruláson 
alapuló/nem 

hozzájáruláson 
alapuló 

Adatkezelési 
tevékenység 

megkezdésének 
időpontja 

 

Adatkezelési 
tájékoztató 

jóváhagyása, 
jóváhagyás 
iktatószáma 

Adatkezelési 
tájékoztató 

közzétételének 
időpontja 

Adatkezelési 
tájékoztató 

közzétételének 
helye 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

8. melléklet 

A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Adatvédelmi incidens 

nyilvántartása: 

 

          Az incidens iktatószáma: 

1. Az incidens bekövetkezésének időpontja: 

2. Az incidensről való adatkezelői tudomásszerzés időpontja és módja: 

3. Az adatvédelmi incidens jellege: 

4. Az incidenssel érintett személyek kategóriái: 

5. Az incidenssel érintett személyek száma: 

6. Az incidenssel érintett adatok kategóriái: 

7. Az incidenssel érintett adatok hozzávetőleges száma: 

8. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: 

9. Az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következmények: 

10. A Szolgálat által az adatvédelmi incidens orvoslásra tett/ tervezett intézkedések: 

11. Az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó 

intézkedések: 
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9. melléklet 

ADATVÉDLEMI INCIDENS BEJELNTÉSE A HATÓSÁGNAK 

Iktatószám: ……..…../20….                         Tárgy: adatvédelmi incidens bejelentése 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Budapest 

Budapest, Pf.:5. 

1530 

 

Tisztelt Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság! 

A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat) a GDPR 37. cikke 

alapján a Szolgálatnál bekövetkezett adatvédelmi incidenssel kapcsolatosan az alábbi bejelentést 

teszi. 

1. Az incidens bekövetkezésének időpontja: 

2. Az incidensről való adatkezelői tudomásszerzés időpontja és módja: 

3. Az adatvédelmi incidens jellege: 

4. Az incidenssel érintet személyek kategóriái: 

5. Az incidenssel érintett személyek száma: 

6. Az incidenssel érintett adatok kategóriái: 

7. Az incidenssel érintett adatok hozzávetőleges száma: 

8. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: 

9. Az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következmények: 

10. A Szolgálat által az adatvédelmi incidens orvoslására tett/ tervezett intézkedések: 

11. Az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó 

intézkedések:  

 

Budapest, 20…év. ….hó „    ’’ nap 

 

 

 

Tisztelettel:  

 

                                          igazgató 
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10. melléklet 

 

AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL 

Iktatószám:………../20….               Tárgy: tájékoztatás adatvédelmi incidensről 

…………………………. 

részére 

 

cím 

 

Tisztelt………………! 

Tájékoztatom1, hogy a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat (a továbbiakban: 

Szolgálat), mint adatkezelő képviseletében a Szolgálat által kezelt személyes adatait érintően a 

Szolgálaton adatvédelmi incidens történt. 

1. Az incidens bekövetkezésének időpontja: 

2. Az incidensről való adatkezelői tudomásszerzés időpontja és módja: 

3. Az adatvédelmi incidens jellege: 

4. Az incidenssel érintet személyek kategóriái: 

5. Az incidenssel érintet személyek száma: 

6. Az incidenssel érintett adatok kategóriái: 

7. Az incidenssel érintett adatok hozzávetőleges száma: 

8. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: 

9. Az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következmények: 

10. A főigazgatóság által az adatvédelmi incidens orvoslására tett/ tervezett intézkedések: 

11. Az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó 

intézkedések: 

 

Hatvan, 20….év. ….….hó,,   ’’ nap 
Tisztelettel: 

 

                              igazgató  
1Nem kell tájékoztatást adni, ha: 

az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett 

jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; 

a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé: ez esetben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk 

útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony 

tájékoztatását. 
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11. melléklet 

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 
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:   

mailto:szogyeszolgalat@gmail.com
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 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 

 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 
kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi 
szabályoknak;   

 Az adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő és alkalmazottai 

 Az adatkezelés helye: 
 

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.    
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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.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://naih.hu/
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12. melléklet 
ADATKEZELÉSI NYILVÁNTARTÁS 

FELÜLVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV  

 

Jegyzőkönyv 

Készült 20……………………..….napján a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 

………………………….…………………………………..(szervezeti egység neve) székhelyén. 

Jelen vannak 

………….…………...igazgató 

………….…………...szervezeti egység vezetője 

A jelenlévők megállapítják, hogy a szervezeti egység az adatkezelési nyilvántartást hatályos 

szabályzat szerint elkészített, az abban feltüntetett adatok teljes körűek és valódiak. 

Tárolt adatok felülvizsgálata  

Feladat: A szervezeti egységnek dokumentálnia kell a szervezet által tárolt személyes adatokat, 

azok származását, megosztását. 

A jelenlevők a nyilvántartás tartalmát felülvizsgálták. 

A vizsgálati eredmények dokumentálása hiányos, eljárások pótlása határidő meghatározásával: 

A jelenlevők megállapítják, hogy a szervezeti egység a dokumentációt elkészítette, az abban 

feltüntetett adatok teljes körűek és valódiak. 

Mellékletek: 

 

                                                                   Kmf. 

………………………….                                                           ………………....................... 

szervezeti egység vezetője                                                                              igazgató 
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13.melléklet 

ADATKEZELŐI DOKUMENTÁCIÓ 

FELÜLVIZSGÁLATRÓL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV  

Jegyzőkönyv 

 

Készült 20……………………..….napján a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 
………………………….…………………………………..(szervezeti egység neve) székhelyén. 
Jelen vannak 
………….…………...igazgató 
………….…………...szervezeti egység vezetője 
A jelenlévők megállapítják, hogy a szervezeti egység az adatkezelési nyilvántartás alapját képező 
dokumentációkat: 

 Adatkezelési dokumentációkat tájékoztatókat, szerződéseket, hozzájáruló nyilatkozatokat a 
hatályos szabályzat szerint elkészítette, azok az adott adatkezelések iratanyagában rendelkezésre 
állnak, az abban feltüntetett adatok teljes körűek és valódiak. 

 A jelen lévők a dokumentációk felülvizsgálata során megvizsgálták, hogy az érintettek jogainak 
biztosítására vonatkozó adatkezelések esetén sor került-e adatvédelmi incidensre, és arra a 
megfelelő időben a megfelelő intézkedés megtörtént-e. 

 A jelen lévők a dokumentációk felülvizsgálata során megvizsgálták, hogy az egyes személyes 
adatkezelést biztosító jogcímek fennállnak, valamint ezen jogcímek dokumentálása adatkezelés 
tekintetében rendelkezésre áll-e. 
Azon adatkezelések felsorolása, amelyek esetében az adatkezelés jogcíme megszűnt és az adatokat 
ez alapján a szervezeti egység törölte:…………………………………………….. 
A vizsgálati eredmények dokumentálása hiányos, eljárások pótlása határidő meghatározásával: 
A dokumentumok hiánytalanok/hiányzó dokumentumok felsorolása 
……………………………………………………………………………………………….. 
A határidő a dokumentációk pótlására a jelen jkv. felvételét követő 30. nap  
A jelenlévők megállapítják, hogy a szervezeti egység a dokumentációt elkészítette, az abban 

feltüntetett adatok teljes körűek és valódiak 

Mellékletek: 

 

                                                                     Kmf. 

 

        …..………………………..                                        …………………………… 

        szervezeti egység vezetője                                                              igazgató 
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14. melléklet 

AZ ADATOK PONTOSSÁGÁNAK ÉS CÉLHOZ KÖTÖTTSÉGÉNEK 

FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV  

Jegyzőkönyv 

Készült 20……………………..….napján a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 
………………………….…………………………………..(szervezeti egység neve) székhelyén. 
Jelen vannak 
………….…………...igazgató 
………….…………...szervezeti egység vezetője 

1. A jelenlévők megállapítják, hogy a szervezeti egység az adatkezelési nyilvántartás alapját 
képező dokumentációkat:  

Megvizsgálták, hogy az adatokat megfelelő pontossággal tartalmazzák-e az információkat, nem 
áll-e fenn azok módosításának, javításnak szükségessége. 
A vizsgálati eredmények dokumentálása hiányos, eljárások pótlása határidő meghatározásával: 

A jelenlevők megállapítják, hogy a szervezeti egység a felülvizsgálat alapján az alábbi adatokat 

módosította, javította:…………………………………………………………….. 

A dokumentumok hiánytalanok/hiányzó dokumentumok felsorolása: 

……………………………………………………………………………………………… 

A határidő a dokumentációk pótlására a jelen jkv. felvételét követő 30. nap 

2. Megvizsgálták, hogy az adatkezelésének célja az adatfelvételéhez képest továbbra is fennáll-
e, abban módosulás nem történt-e. 

A vizsgálati eredmények dokumentálása hiányos, eljárások pótlása határidő meghatározásával: 
A jelenlévők megállapítják, hogy a szervezeti egység a felülvizsgálat alapján az alábbi adatok 
tekintetében az adatkezelési cél módosult, amely alapján e cél módosulását az adatkezelési 
nyilvántartásban a szervezeti egység átvezette, az érintettet a cél módosulásáról tájékoztatta, a 
hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulást ismételten megkérte: 
………………………………………………………………………………………………… 
A jelenlévők megállapítják, hogy a szervezeti egység a felülvizsgálat alapján az alábbi adatok 
tekintetében az adatkezelési cél megszűnt és új cél sem keletkezett, amely alapján az adatkezelési 
cél hiányában az adatot törölte:......………………………………………………………………. 
A dokumentumok hiánytalanok/hiányzó dokumentumok felsorolása: 
………………………………………………………………………………………………….. 
A határidő a dokumentációk pótlására a jelen jkv. felvételét követő 30. nap 
Az ezen jegyzőkönyvben feltüntetett adatok teljes körűek és valódiak. 
 
Mellékletek: 
 

Kmf. 

           …………………………..                                           ….……………………… 

           szervezeti egység vezetője                                                             igazgató 
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15. melléklet 

AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL KÉSZÜLT 

JEGYZŐKÖNYV  

Jegyzőkönyv 

Készült 20……………………..….napján a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 

………………………….…………………………………..(szervezeti egység neve) székhelyén. 

Jelen vannak 

………….…………...igazgató 

………….…………...szervezeti egység vezetője 

A jelenlévők megállapítják, hogy a szervezeti egység az adatkezelési nyilvántartás alapján készült, az 

érintettek részére adott tájékoztatókat és azok nyilvántartását, dokumentációkat:  

Megvizsgálták, hogy a tájékoztatók pontosak, teljes körűek és nyilvántartásuk is teljes körűen 

vezetett. 

A vizsgálati eredmények dokumentálása hiányos, eljárások pótlása határidő meghatározásával: 

A határidő a dokumentációk pótlására a jelen jkv. felvételét követő 30. nap 

Az ezen jegyzőkönyvben feltüntetett adatok teljes körűek és valódiak. 

 

Mellékletek: 

 

Kmf. 

 

………………………….                                                              ……………………………. 

szervezeti egység vezetője                                                                                  igazgató 

 

 

 

 


