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II. A kezelt adatok köre, jogalapja, célja, adatok továbbítása, adatokhoz hozzáférés
Az adatkezelés jogalapja

Jogszabályi rendelkezés és a gyermekek jogos érdeke

Az adatkezelés célja
A kapcsolattartás biztosítása
Érintettek köre
Igénybevevő érintettek
Érintettekre vonatkozó adatok
Alcélok
1.
2.

az igénybe vevő neve, elérhetősége
az igénybevevő törvényes képviselőjének neve,
elérhetősége

A szakmai
tevékenység az első
interjú kapcsán tett
intézkedéssel
lezárható

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nyilvántartásba vétel kelte
Az ellátást igénybe vevő neve
Társadalombiztosítási Azonosító Jele
Születési helye, ideje
Lakóhelye
Tartózkodási helye, ott-tartózkodás minősége
Elérhetősége (telefonszám, e-mail cím)
Állampolgársága, külföldi állampolgár esetén
Magyarországon való tartózkodásának jogcíme
Családi állapota
Legmagasabb iskolai végzettsége
Gazdasági aktivitása
Gyermekeinek neve, születési helye, ideje
Az együttműködési megállapodás megkötésének
időpontja
Az együttműködési megállapodás megszűnésének
időpontja
A probléma definíciója
Elsődleges (hozott) probléma típusa
Életvitel
Családi, kapcsolati (családon belüli bántalmazás,

A szakmai
tevékenység az első
interjú kapcsán tett
intézkedéssel nem
lezárható

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Az
adatkezelés
jogalapja
A személyes
gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti,
gyermekvédelmi
intézmények,
valamint személyek
szakmai feladatairól
és működésük
feltételeiről 15/1998.
(IV. 30.) NM rendelet
8.§ (2) a.
(Együttműködési
megállapodás)
A személyes
gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti,
gyermekvédelmi
intézmények,
valamint személyek
szakmai feladatairól
és működésük
feltételeiről 15/1998.
(IV. 30.) NM rendelet
8.§ (1) b. (7. sz.
melléklet – esetnapló)
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kapcsolati erőszak)
Lelki-mentális
Gyermeknevelési
Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség
Magatartászavar, teljesítményzavar
Anyagi helyzet adatai
Foglalkoztatással kapcsolatos adatok
Egészségkárosodás következménye
Közösen meghatározott probléma
Cselekvési terv
Aláírás
a gyermek által megvalósított, a fiatalkorú által
elkövetett bűncselekményre és szabálysértésre,
32. a szülő vagy más törvényes képviselő által a
gyermek sérelmére elkövetett bűncselekményre, a
Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozó, vagy a
közös háztartásban rendszeresen vagy
időszakonként együtt élő más személy által a
gyermek sérelmére elkövetett hozzátartozók közötti
erőszak miatt alkalmazható ideiglenes megelőző
távoltartó határozatra vagy megelőző távoltartó
határozatra vonatkozó adatok
33. a gyermek
aa) személyazonosító adatainak,
társadalombiztosítási azonosító jelére és
adóazonosító jelére vonatkozó,
ab) anyanyelvére vonatkozó,
ac) családi jogállására vonatkozó,
ad) veszélyeztetettségének megállapításához
szükséges és elégséges adatainak, így különösen
vagyoni helyzetére, környezetére, élelmezésére,
ruházatára, lakhatási viszonyaira vonatkozó,
ae) megfelelő ellátásához, gondozásához szükséges
és elégséges adatainak, így különösen a
személyiségére, magatartására, személyes
kapcsolataira, szokásaira, tanulmányi eredményeire,
neveltségi állapotára vonatkozó,
af) egészségi állapotára vonatkozó,
ag) büntetlen előéletére, illetve a vele kapcsolatos
hatósági, bírósági eljárásokra, határozatokra
vonatkozó,
ah) kóros szenvedélyére vonatkozó,
ai) áldozattá válásának körülményeire vonatkozó, a
bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az
állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény
(a továbbiakban: Ást.) 16. § (2) bekezdés a)-c)
pontjában meghatározott,
aj) fényképére, a róla készített mozgóképre
vonatkozó,
ak) hátrányos vagy halmozottan hátrányos
helyzetére vonatkozó;
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

34. a szülő, törvényes képviselő, befogadó szülő
ba) személyazonosító, és a társadalombiztosítási
azonosító jelére vonatkozó,
bb) vagyoni helyzetére, munkahelyére, iskolai
végzettségére, kapcsolataira vonatkozó,
bc) gyermekneveléssel összefüggő, így különösen
életvezetésére, nevelési magatartására vonatkozó,

a gyermekek
védelméről és a
gyámügyi
igazgatásról szóló
1997. évi XXXI.
törvény 135.§ (4)

Ellátások,
intézkedések
nyújtása és
megtétele,
mindezek
ellenőrzése,
valamint biztosítása
során az e
törvényben
meghatározott
jogok
érvényesülésének
elősegítése

a gyermekek
védelméről és a
gyámügyi
igazgatásról szóló
1997. évi XXXI.
törvény 135.§ (1)-(2)
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bd) egészségi állapotára vonatkozó,
be) büntetlen előéletére vonatkozó,
bf) * áldozattá válásának körülményeire vonatkozó,
az Ást. 16. § (2) bekezdés a)-c) pontjában
meghatározott;
35. a gyermek
ca) testvéreinek személyazonosító,
cb) saját gyermekének személyazonosító,
cc) kapcsolattartásra jogosult hozzátartozójának
személyazonosító,
cd) lakóhelyén életvitelszerűen tartózkodó
személyek személyazonosító és személyes
körülményeire vonatkozó,
ce) sorsának megtervezése szempontjából
jelentőséggel bíró személyek, így különösen a
korábbi gondozók, szomszédok elérhetőségére
vonatkozó,
cf) háziorvosának, védőnőjének, amennyiben óvodai,
iskolai nevelésben részesül, a nevelési-oktatási
intézmény vezetőjének elérhetőségére vonatkozó;
36. a javítóintézetben ellátott fiatalkorúnak, és a vele a
javítóintézetben együttesen elhelyezett
gyermekének
da) személyazonosító, valamint a
társadalombiztosítási azonosító jelére vonatkozó,
db) anyanyelvére vonatkozó,
dc) megfelelő javítóintézeti ellátásához, neveléséhez
szükséges és elégséges adatainak, így különösen a
személyiségére, magatartására, személyes
kapcsolataira, szokásaira, tanulmányi eredményeire,
neveltségi állapotára vonatkozó,
dd) egészségi állapotára vonatkozó,
de) büntetlen előéletére, valamint a vele kapcsolatos
hatósági, bírósági eljárásokra, határozatokra
vonatkozó,
df) kóros szenvedélyére vonatkozó,
dg) áldozattá válásának körülményeire vonatkozó,
az Ást. 16. § (2) bekezdés a)-c) pontjában
meghatározott,
dh) a kapcsolattartáshoz való jogának biztosítása
érdekében a vele kapcsolattartásra jogosult
személyek személyazonosító,
di) a javítóintézet utógondozó részlegén történő
ellátás biztosítása érdekében szükséges és elégséges
adatainak, így különösen vagyoni helyzetére,
környezetére, élelmezésére, ruházatára, lakhatási
viszonyaira vonatkozó adatok
37. a gyermek, a fiatal felnőtt, a szülő vagy más
törvényes képviselő, illetve tartásra köteles személy
személyazonosító adatait, valamint
társadalombiztosítási azonosító jelét,
38. a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti személy
esetében a Magyarországon tartózkodás jogcímét,
hozzátartozó esetén a rokoni kapcsolatot,
39. a jogosultsági feltételekre és az azokban
bekövetkezett változásokra vonatkozó adatokat,
40. az ellátással kapcsolatos döntéseket, pénzbeli és

Nyilvántartás
vezetése

a gyermekek
védelméről és a
gyámügyi
igazgatásról szóló
1997. évi XXXI.
törvény 40/A.§ (5) a.
pontja és 139.§ (1)
bekezdése
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természetbeni ellátás esetén a pénzbeli és
természetbeni ellátás megnevezését, jogcímét,
összegét és az ellátás megállapítására,
megváltoztatására, megszüntetésére vonatkozó
adatokat, a megszüntetés jogcímét, valamint az
ellátásra való jogosultsággal összefüggő érdemi
döntés véglegessé válásának időpontját,
41. a jogosultság megállapításához szükséges jövedelmi
adatokat,
42. a gyermek, a nagykorúvá vált gyermek, a fiatal
felnőtt hátrányos vagy halmozottan hátrányos
helyzetének megállapítását, megjelölve a hátrányos,
halmozottan hátrányos helyzet megállapításának
okát.
43. a gyermek egészségi és neveltségi állapotára
vonatkozó adatokat,
44. a hatósági intézkedésre vonatkozó döntést, annak
időpontját,
45. a hatósági intézkedés felülvizsgálatának időpontját
és eredményét.
46. az ellátás igénybevételének és megszűnésének
időpontját, a térítési díj fizetési kötelezettség
teljesítésére, elmaradására, behajtására, illetve
elévülésére vonatkozó adatokat.
47. a megállapodás megkötésének időpontja,
48. a felügyelt kapcsolattartás megkezdésének és
megszüntetésének dátuma, az ellátás
megszüntetésének módja, oka,
49. a felügyelt kapcsolattartást elrendelő határozat
50. esetnaplók
51. a felügyelt kapcsolattartással érintett gyermekek
adatai
megvalósulásáról, az ott történtekről, a szülő vagy
más kapcsolattartásra jogosult személy és a gyermek
kapcsolatának alakulásáról, a felügyelet
fenntartásának szükségességéről
53. Dokumentumok másolatai

Adatok felvétele és a forrása
Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés technikai
jellege
Az adatok őrzése, tárolása
Az adatokhoz fizikailag
hozzáférhet
(megtekintheti)
Adatok továbbítása 1
A továbbított adatok fajtái
A továbbítás címzettje
A továbbítás célja

A felügyelt
kapcsolattartás
jogszabályi
kötelezettség
teljesítése

a gyámhatóságokról,
valamint a
gyermekvédelmi és
gyámügyi eljárásról
szóló 149/1997. (IX.
10.) Korm. rendelet
Érintettel kötött
megállapodás

A felvett adatok
helyességének
igazolása, az
igénybevevő
hatékony segítése

Érintett, érintett
törvényes
képviselőjének
hozzájárulása

Az érintettel kötött megállapodás, a felügyelt kapcsolattartást elrendelő
határozat
jogosultság megszűnésétől, illetve a gyermek nagykorúságától számított
25 év
papír alapon és elektronikusan
papír alapon és az intézmény számítógépein
intézményvezető, szakmai vezető, szakmai munkakörben
foglalkoztatott munkatárs, szociális asszisztens
- a kérelmező természetes személyazonosító adatai és
Társadalombiztosítási Azonosító Jele
Magyar Államkincstár
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 20/B.§ szerinti nyilvántartás vezetése és a 20/C. (3) b.
kötelezettség teljesítése
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A továbbítás jogalapja
Adatok továbbítása 2
A továbbított adatok fajtái

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 139. § (2) bekezdése szerinti, a
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és
gyermekvédelmi szakellátások finanszírozásának ellenőrzése céljából
nyilvántartás vezetése
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői
nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015.
(XII. 23.) Korm. rendelet
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 135. § (2) bekezdésében meghatározott adatok:
a) a gyermek
aa) személyazonosító adatainak, társadalombiztosítási azonosító
jelére és adóazonosító jelére vonatkozó,
ab) anyanyelvére vonatkozó,
ac) családi jogállására vonatkozó,
ad) veszélyeztetettségének megállapításához szükséges és elégséges
adatainak, így különösen vagyoni helyzetére, környezetére,
élelmezésére, ruházatára, lakhatási viszonyaira vonatkozó,
ae) megfelelő ellátásához, gondozásához szükséges és elégséges
adatainak, így különösen a személyiségére, magatartására, személyes
kapcsolataira, szokásaira, tanulmányi eredményeire, neveltségi
állapotára vonatkozó,
af) egészségi állapotára vonatkozó,
ag) büntetlen előéletére, illetve a vele kapcsolatos hatósági, bírósági
eljárásokra, határozatokra vonatkozó,
ah) kóros szenvedélyére vonatkozó,
ai) áldozattá válásának körülményeire vonatkozó, a
bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről
szóló 2005. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ást.) 16. § (2) bekezdés
a)-c) pontjában meghatározott,
aj) fényképére, a róla készített mozgóképre vonatkozó,
ak) hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetére vonatkozó;
b) a szülő, törvényes képviselő, befogadó szülő
ba) személyazonosító, és a társadalombiztosítási azonosító jelére
vonatkozó,
bb) vagyoni helyzetére, munkahelyére, iskolai végzettségére,
kapcsolataira vonatkozó,
bc) gyermekneveléssel összefüggő, így különösen életvezetésére,
nevelési magatartására vonatkozó,
bd) egészségi állapotára vonatkozó,
be) büntetlen előéletére vonatkozó,
bf) áldozattá válásának körülményeire vonatkozó, az Ást. 16. § (2)
bekezdés a)-c) pontjában meghatározott;
c) a gyermek
ca) testvéreinek személyazonosító,
cb) saját gyermekének személyazonosító,
cc) kapcsolattartásra jogosult hozzátartozójának személyazonosító,
cd) lakóhelyén életvitelszerűen tartózkodó személyek
személyazonosító és személyes körülményeire vonatkozó,
ce) sorsának megtervezése szempontjából jelentőséggel bíró
személyek, így különösen a korábbi gondozók, szomszédok
elérhetőségére vonatkozó,
cf) háziorvosának, védőnőjének, amennyiben óvodai, iskolai
nevelésben részesül, a nevelési-oktatási intézmény vezetőjének
elérhetőségére vonatkozó;
d) a javítóintézetben ellátott fiatalkorúnak, és a vele a
javítóintézetben együttesen elhelyezett gyermekének
da) személyazonosító, valamint a társadalombiztosítási azonosító
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A továbbítás címzettje

A továbbítás célja

jelére vonatkozó,
db) anyanyelvére vonatkozó,
dc) megfelelő javítóintézeti ellátásához, neveléséhez szükséges és
elégséges adatainak, így különösen a személyiségére, magatartására,
személyes kapcsolataira, szokásaira, tanulmányi eredményeire,
neveltségi állapotára vonatkozó,
dd) egészségi állapotára vonatkozó,
de) büntetlen előéletére, valamint a vele kapcsolatos hatósági,
bírósági eljárásokra, határozatokra vonatkozó,
df) kóros szenvedélyére vonatkozó,
dg) áldozattá válásának körülményeire vonatkozó, az Ást. 16. § (2)
bekezdés a)-c) pontjában meghatározott,
dh) a kapcsolattartáshoz való jogának biztosítása érdekében a vele
kapcsolattartásra jogosult személyek személyazonosító,
di) a javítóintézet utógondozó részlegén történő ellátás biztosítása
érdekében szükséges és elégséges adatainak, így különösen vagyoni
helyzetére, környezetére, élelmezésére, ruházatára, lakhatási
viszonyaira vonatkozó
adatok
a) a gyermekek védelmét biztosító hatósági feladat- és hatásköröket
gyakorló szerv vagy személy,
b) a gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó
szolgáltatás, intézmény fenntartója, vezetője, szakmai munkakörben
foglalkoztatott munkatársa,
c) a befogadó szülő,
d) a gyermekjogi képviselő, továbbá a betegjogi képviselő és az
ellátottjogi képviselő, ha a gyermek panaszának orvoslása érdekében ez
feltétlenül szükséges,
e) az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezet,
f) a gyermekvédelmi szakértői bizottság,
g) a gyermekvédelmi gyám, a helyettes gyermekvédelmi gyám,
h) a pártfogó felügyelői szolgálat, a megelőző pártfogó felügyelő,
i) a javítóintézet.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 15. § (1)-(4) bekezdésében meghatározott célok
(1) Pénzbeli és természetbeni ellátások:
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
b) a gyermekétkeztetés,
c) a gyermektartásdíj megelőlegezése,
d) az otthonteremtési támogatás,
(2) A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti
alapellátások:
a) a gyermekjóléti szolgáltatás,
b) a gyermekek napközbeni ellátása,
c) a gyermekek átmeneti gondozása,
d) Biztos Kezdet Gyerekház.
(3) A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi
szakellátások:
a) az otthont nyújtó ellátás,
b) az utógondozói ellátás,
c) a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás.
(4) A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági
intézkedések:
a) a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállásának
megállapítása,
b) a védelembe vétel,
c) a családbafogadás,
d) az ideiglenes hatályú elhelyezés,
e) a nevelésbe vétel,
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A továbbítás jogalapja
Adatok továbbítása 3
A továbbított adatok fajtái

A továbbítás címzettje
A továbbítás célja
A továbbítás jogalapja

Adatok továbbítása 4
A továbbított adatok fajtái
gyermek személyazonosító
adatai, társadalombiztosítási
azonosító jele
gyermek személyazonosító
adatai és az egészségi állapotra
vonatkozó adatok
A továbbítás jogalapja
Adatok továbbítása 5
A továbbított adatok köre
A továbbítás címzettje
A továbbítás célja
A továbbítás jogalapja

f) a nevelési felügyelet elrendelése,
g) az utógondozás elrendelése,
h) az utógondozói ellátás elrendelése,
i) a megelőző pártfogás elrendelése.
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 135.§ (6)
Az érintettek neve, születési helye, ideje, esetnaplók megállapításai, a
megvalósulásáról, az ott történtekről, a szülő vagy más
kapcsolattartásra jogosult személy és a gyermek kapcsolatának
alakulásáról, a felügyelet fenntartásának szükségességéről
A felügyelt kapcsolattartást elrendelő szerv
A felügyelt kapcsolattartás megvalósulásának igazolása, felülvizsgálat
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 27. § (4c)
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 22.§ (2) b. pontja
A továbbítás
címzettje
egészségbiztosítási
szerv
egészségbiztosítási
szerv

A továbbítás célja
az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
kezdetére és megszűnésére vonatkozó
bejelentéssel összefüggésben
gyógykezelés

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 136.§ (3)
A szülő és más törvényes képviselő személyazonosító adatai, továbbá az
egészségi állapotára és vagyoni viszonyaira vonatkozó adatai
egészségbiztosítási szerv, a szociális hatáskört gyakorló szerv, a
rendőrség, az ügyészség, a bíróság, az igazságügyi szakértő, a külföldi
hatóság, illetve bíróság, a minisztérium
Jogszabályi kötelezettség teljesítése
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 136.§ (4)

III. Adatbiztonság
Az Adatkezelő megtesz minden olyan – a tudomány és technológia állására és a megvalósítás
költségeire, továbbá az adatkezelés jellegére, hatókörére, körülményeire és céljaira, valamint a
természetes személyek jogaira és szabadságaira vonatkozó kockázatra tekintettel megfelelő –
biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja,
gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről, különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a
véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az esetleges hozzáférhetetlenné válás ellen.
IV. Az érintettek jogai
4.1 Tájékoztatáshoz való jog: Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében,
hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14 cikke szerinti
információkat az érintettek rendelkezésére bocsássa, valamint a GDPR 15-22. és 34. cikke
szerinti tájékoztatást az érintettek részére megadja. Az érintettek az Adatkezelő 1. pontban
megjelölt elérhetőségére küldött levélben kérhetnek tájékoztatást a személyes adataik
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Adatkezelő általi kezelésével kapcsolatban.
4.2 Hozzáféréshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon
arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen
adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő
információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok
kategóriái; a címzettek vagy a címzettek kategórái, akikekkel a személyes adatokat közölték
vagy közölni fogják; a személyes adatok tárolásának időtartama; az érintett által
gyakorolható jogok (helyesbítés, törlés, tiltakozás, adatkezelés korlátozása); a felügyeleti
hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ és
az automatizált döntéshozatal ténye.
Az érintett kérésére az Adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja a rá vonatkozóan
kezelt személyes adatok másolatát; első alkalommal díjmentesen, majd ésszerű mértékű díj
ellenében.
4.3 Helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat helyesbítse vagy hogy a hiányos személyes adatok
kiegészítését kérje. Amennyiben ezen műveleteket az érintett nem tudja önállóan elvégezni,
akkor kérését az Adatkezelő 1. pont szerinti elérhetőségeire küldheti el.
4.4 Törléshez való jog: Az Adatkezelő a kérelem átvételétől számított 30 napon belül törli az
érintettre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben azt az érintett a GDPR 17. cikk (1)
bekezdésében megjelölt indokok (pl. az adatkezelési cél megszűnt; az érintett a
hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek más jogalapja nincs; az adatkezelés
jogellenes; az érintett tiltakozik az adatkezés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok
az adatkezelésre; a személyes adatokat jogi kötelezettség alapján törölni kell) alapján kéri.
Az Adatkezelő a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében foglalt okok (pl. az adatkezelés a
véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása vagy jogi
kötelezettség teljesítése céljából vagy jogi igények érvényesítéséhez, illetve védelméhez
szükséges) alapján jogosult a törlést megtagadni.
4.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog: Amennyiben az érintett vitatja a rá vonatkozó
személyes adatok pontosságát, kérheti, hogy az Adatkezelő a pontosságuk ellenőrzésének
idejére korlátozza az érintett személyes adatok kezelését.
Az érintett akkor is kérheti az adatkezelés korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, de az
érintett ellenzi a személyes adatok törlését, vagy ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a
személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igénye
érvényesítéséhez. Abban az esetben is jogosult az érintett az adatkezelés korlátozását kérni,
ha tiltakozott az adatkezelés ellen; ilyenkor a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amíg megállapításra kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az
érintett jogos indokaival szemben. A korlátozás időtartama alatt a személyes adatokat a
tárolás kivételével csak kivételes esetben lehet kezelni.
4.6 Adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban az Adatkezelőtől
megkapja, illetve hogy ezeket az adatokat ő vagy – ha ez technikailag megvalósítható – az
Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy
szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.
4.7 Tiltakozáshoz való jog: Amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő vagy harmadik személy
jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, az érintett tiltakozhat a személyes adatainak
kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatait nem kezelheti tovább,
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kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,
amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival, szabadságaival szemben, vagy
amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
4.8 Jogérvényesítés: Az érintettek panaszaikkal, kifogásaikkal közvetlenül az Adatkezelőhöz
fordulhatnak az 1. pontban megjelölt elérhetőségeire küldött levéllel, aki minden tőle
telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Az érintett
a jogainak megsértése esetén az illetékes bírósághoz fordulhat vagy panasszal élhet a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Budapest, 2019. július 09.

