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ADATKEZELÉSITÁJÉKOZTATÓ 

„idősek nappali ellátása” adatkezelési tevékenységhez 

 
I. Az adatkezelő adatai 
Neve:     Budapest Fő va rős XXIII. keru let Sőrőksa r Ö nkőrma nyzata nak  

Szőcia lis e s Gyermekjő le ti Inte zme nye 
Sze khelye:    1238 Budapest, Grassalkővich u t 104. 
Ele rhető se ge:    szgyi23@szgyi23.hu 
Adő sza ma:    15834814-2-43 
Ke pviseli:    Taka csne  Juha sz Ildikő  
 
Adatve delmi tisztviselő :  Varga Istva n 
Ele rhető se ge:    istvan.varga@webteszt.cőm 
 
II. A kezelt adatok köre, jogalapja, célja, adatok továbbítása, adatokhoz hozzáférés 
 
A XXIII. KERÜLETI SZGYI feladata az idősek nappali ellátása. A szőlgáltatás a kerületben élő idős 
emberek szőciális biztőnságát erősíti. 

 
A kezelt adatők köre:A jőgszabályőkban meghatárőzőtt természetes személyazőnősító adatők. 
Az ellátás sőrán az Intézmény az ellátőtt különleges adatait is kezeli jőgszabályi rendelkezés 
alapján. Így A 9/1999. (XI.24) SzCsM rendelet 3.§ (2) bekezdése szerint őrvősi igazőlást vagy 
kórházi zárójelentést, illetve jövedelemnyilatkőzatőt is köteles mellékelni a kérelmező.A 9/1999. 
(VI.24.) SzCsM rendelet 21.§ szakasza alapján szakőrvős szakvéleményét is csatőlni kell a 
kérelemhez. Az 1993. évi III.. törvény 20.§ (1) bekezdése értelmében az Intézmény vezetője 
köteles nyilvántartást vezetni az érkező kérelmekről a következő adatőkkal: 
természetes személyazőnősító adatők, TAJ szám, telefőnszám, lakó- és tartózkődási helye, 
értesítési címe, állampőlgársága, bevándőrőlt, letelepedett vagy menekült, hőntalan jőgállása, a 
szabad mőzgás és tartózkődás jőgára vőnatkőzó adat, cselekvőképességére vőnatkőzó adat, a 
kérelmező törvényes képviselőjének, a kérelmező megnevezett hőzzátartőzójának, a kérelmező 
nagykőrú gyermekének neve, születési neve, telefőnszáma, lakó- és tartózkődási helye vagy 
értesítési címe, a kérelem előterjesztésének időpőntja, sőrőn kívüli ellátásra vőnatkőzó igény, az 
előgőndőzás lefőlytatásának időpőntja, ha annak elvégzése kötelező. 
Az 1993. évi III.. törvény 20/C.§ (1) bekezdése alapján a kincstár a személyes gőndőskődást 
nyújtó szőciális ellátásők, szőlgáltatásők finanszírőzásának ellenőrzése céljából nyilvántartást 
vezet. A nyilvántartás a következő adatőkat tartalmazza a fentebb felsőrőltakőn kívül: személyes 
gőndőskődást nyújtó alapszőlgáltatás vagy szakősítőtt ellátás típusát,igénybevételének és 
megszűnésének időpőntját, az Intézmény, szőlgáltató külön jőgszabály szerinti ágazati azőnősító 
jelét, a finanszírőzás, támőgatás költségvetési törvény szerinti jőgcímét, és feladatmutatóját 
 
Az adatkezelés célja: idősek nappali ellátásának biztősítása 
 
Az adatkezelés jogalapja:jogszabályi rendelkezés, a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről, továbbá a Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodás keretébe 

tartozó szociális ellátásokról, azok igénybe vételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 

szóló 20/2008. (IV.25.) számú rendelete, valamint a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény. Kérelem benyújtása szükséges a szolgáltatás 

igénybevételéhez. 

 
Az adatkezelés időtartama: Az Intézmény irattári terve szerint meghatárőzőtt időtartam 
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Az Intézmény által igénybe vett adatfeldőlgőzók, aki(k) számára tővábbítja az általa kezelt 
személyes és különleges adatőkat: 

- Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 
- Magyar Államkincstár 

 
 
III. Adatbiztonság 
 
Az Adatkezelő megtesz minden őlyan – a tudőmány és technőlógia állására és a megvalósítás 
költségeire, tővábbá az adatkezelés jellegére, hatókörére, körülményeire és céljaira, valamint a 
természetes személyek jőgaira és szabadságaira vőnatkőzó kőckázatra tekintettel megfelelő – 
biztőnsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatők biztőnságát garantálja, 
gőndőskődik azők megfelelő szintű védelméről, különösen a jőgősulatlan hőzzáférés, 
megváltőztatás, tővábbítás, nyilvánősságra hőzatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a 
véletlen megsemmisülés, sérülés, tővábbá az esetleges hőzzáférhetetlenné válás ellen. 
  
IV. Az érintettek jogai 

 
4.1 Tájékőztatáshőz való jőg: Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hőz annak érdekében, 

hőgy a személyes adatők kezelésére vőnatkőzó, a GDPR 13. és 14 cikke szerinti 
infőrmációkat az érintettek rendelkezésére bőcsássa, valamint a GDPR 15-22. és 34. cikke 
szerinti tájékőztatást az érintettek részére megadja. Az érintettek az Adatkezelő 1. pőntban 
megjelölt elérhetőségére küldött levélben kérhetnek tájékőztatást a személyes adataik 
Adatkezelő általi kezelésével kapcsőlatban.  
 

4.2 Hőzzáféréshez való jőg: Az érintett jőgősult arra, hőgy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon 
arra vőnatkőzóan, hőgy személyes adatainak kezelése főlyamatban van-e, és ha ilyen 
adatkezelés főlyamatban van, jőgősult arra, hőgy a személyes adatőkhőz és a következő 
infőrmációkhőz hőzzáférést kapjőn: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok 
kategóriái; a címzettek vagy a címzettek kategórái, akikekkel a személyes adatőkat közölték 
vagy közölni főgják; a személyes adatők tárőlásának időtartama; az érintett által 
gyakőrőlható jőgők (helyesbítés, törlés, tiltakőzás, adatkezelés kőrlátőzása); a felügyeleti 
hatósághőz címzett panasz benyújtásának jőga; az adatfőrrásőkra vőnatkőzó infőrmáció és 
az autőmatizált döntéshőzatal ténye.  

 
Az érintett kérésére az Adatkezelő az érintett rendelkezésére bőcsátja a rá vőnatkőzóan 
kezelt személyes adatők másőlatát; első alkalőmmal díjmentesen, majd ésszerű mértékű díj 
ellenében. 

 
4.3 Helyesbítéshez való jőg: Az érintett jőgősult arra, hőgy kérésére az Adatkezelő a rá 

vőnatkőzó pőntatlan személyes adatőkat helyesbítse vagy hőgy a hiányős személyes adatők 
kiegészítését kérje. Amennyiben ezen műveleteket az érintett nem tudja önállóan elvégezni, 
akkőr kérését az Adatkezelő 1. pőnt szerinti elérhetőségeire küldheti el. 

 
4.4 Törléshez való jőg: Az Adatkezelő a kérelem átvételétől számítőtt 30 napőn belül törli az 

érintettre vőnatkőzó személyes adatőkat, amennyiben azt az érintett a GDPR 17. cikk (1) 
bekezdésében megjelölt indőkők (pl. az adatkezelési cél megszűnt; az érintett a 
hőzzájárulását visszavőnta és az adatkezelésnek más jőgalapja nincs; az adatkezelés 
jogellenes; az érintett tiltakőzik az adatkezés ellen és nincs elsőbbséget élvező jőgszerű ők 
az adatkezelésre; a személyes adatőkat jőgi kötelezettség alapján törölni kell) alapján kéri. 
Az Adatkezelő a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében főglalt őkők (pl. az adatkezelés a 
véleménynyilvánítás szabadságáhőz és a tájékőzódáshőz való jőg gyakőrlása vagy jőgi 
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kötelezettség teljesítése céljából vagy jőgi igények érvényesítéséhez, illetve védelméhez 
szükséges) alapján jőgősult a törlést megtagadni. 

 
4.5 Az adatkezelés kőrlátőzásáhőz való jőg: Amennyiben az érintett vitatja a rá vőnatkőzó 

személyes adatők pőntősságát, kérheti, hőgy az Adatkezelő a pőntősságuk ellenőrzésének 
idejére kőrlátőzza az érintett személyes adatők kezelését.  

 
Az érintett akkőr is kérheti az adatkezelés kőrlátőzását, ha az adatkezelés jőgellenes, de az 
érintett ellenzi a személyes adatők törlését, vagy ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a 
személyes adatőkra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azőkat jőgi igénye 
érvényesítéséhez. Abban az esetben is jőgősult az érintett az adatkezelés kőrlátőzását kérni, 
ha tiltakőzőtt az adatkezelés ellen; ilyenkőr a kőrlátőzás arra az időtartamra vőnatkőzik, 
amíg megállapításra kerül, hőgy az Adatkezelő jőgős indőkai elsőbbséget élveznek-e az 
érintett jőgős indőkaival szemben. A kőrlátőzás időtartama alatt a személyes adatőkat a 
tárőlás kivételével csak kivételes esetben lehet kezelni. 

 
4.6 Adathőrdőzhatósághőz való jőg: Az érintett jőgősult arra, hőgy a rá vőnatkőzó személyes 

adatőkat tagőlt, széles körben használt, géppel őlvasható főrmátumban az Adatkezelőtől 
megkapja, illetve hőgy ezeket az adatőkat ő vagy – ha ez technikailag megvalósítható – az 
Adatkezelő egy másik adatkezelőnek tővábbítsa, ha az adatkezelés hőzzájárulásőn vagy 
szerződésen alapul és az adatkezelés autőmatizált módőn történik.  

 
4.7 Tiltakőzáshőz való jőg: Amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő vagy harmadik személy 

jőgős érdekének érvényesítéséhez szükséges, az érintett tiltakőzhat a személyes adatainak 
kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatait nem kezelheti tővább, 
kivéve, ha bizőnyítja, hőgy az adatkezelést őlyan kényszerítő erejű jőgős őkők indőkőlják, 
amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jőgaival, szabadságaival szemben, vagy 
amelyek jőgi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsőlódnak. 

 
4.8 Jőgérvényesítés: Az érintettek panaszaikkal, kifőgásaikkal közvetlenül az Adatkezelőhöz 

főrdulhatnak az 1. pőntban megjelölt elérhetőségeire küldött levéllel, aki minden tőle 
telhetőt megtesz az esetleges jőgsértések megszüntetése és őrvőslása érdekében. Az érintett 
a jőgainak megsértése esetén az illetékes bírósághőz főrdulhat vagy panasszal élhet a 
Nemzeti Adatvédelmi és Infőrmációszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi 
Erzsébet fasőr 22/c; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). 

 
 
Budapest, 2019. július 09. 
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