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ADATLELTÁR 
 

Az intézmény (adatkezelő) neve, székhelye, központi telefonszáma-, email címe: 
Heves Megyei Aranyhíd Egyesített Szociális Intézmény 
3390 Füzesabony, Tábor út 52. 
Tel.: 36/344-555, titkarsag@heves-aranyhid.hu 
 
Az adatkezelő képviselőjének és adatvédelmi tisztviselőjének neve, levelezési címe, 
telefonszáma, email címe:  
képviseli: Tatai Edina 
3390 Füzesabony, Tábor út 52. 
Tel.: 36/344-555, titkarsag@heves-aranyhid.hu 
Adatvédelmi tisztviselő: jelenleg nincs 
Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve:  
Beérkezett levelek nyilvántartása 
 

1. 
Az adatokért felelős 
munkakörének megnevezése 
 

adminisztrátor, szociális munkatárs 

2. A kezelt adat minősítése (*1) személyes adat 

3. Az adat formátuma (*2) papíralapú nyilvántartás, adatbázis 

4. Az adatkezelés célja 
 

a beérkezett levelek nyilvántartása, 
nyomonkövetése 

5. 
 
Az adatkezelés jogalapja (*3) 
 

 335/2005. (XII.29.) a közfeladatot ellátó 
szervek iratkezelésének általános 
követelményeiről szóló Kormányrendelet 

 1995. évi LXVI. a közokiratokról, a 
közlevéltárakról és a magánlevéltári 
anyag védelméről szóló törvény 10. §-a 
 

6. Az adatkezelés időtartama folyamatos  

7. 
 
Az érintettek köre (*4) 
 

Heves Megyei Aranyhíd ESZI ellátását 
kérelmezői, igénybevevői, dolgozói 

8. 
 
Az adatok forrása (*5) 
 

az érintett nyilatkozata, hatósági 
dokumentumok 

9. Az adatok fajtái (*6) személyes adat, különleges adat 

10. A hozzáférés módja (*7) papíralapú dokumentáció, adatbázis 
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11. 
Olyan címzettek kategóriái, 
akikkel a személyes adatot 
közlik, vagy közölni fogják 

külön kérelemre 

12. A különböző adatkategóriák 
törlésére előirányzott határidők 

az intézmény Iratkezelési szabályzatában 
meghatározottak szerint történik  

13. Az adatok védelmére tett 
technikai és szervezési 
intézkedések leírása 

52-16/2018/201 számú intézményvezetői 
utasítással kiadott Adatvédelmi és 
Adatbiztonsági Szabályzat szerint 

14. Adatfeldolgozó neve, címe adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe 
15. Adatfeldolgozónak az 

adatkezeléssel összefüggő 
tevékenységének leírása 

 
nem releváns 

16. Az adatkezeléssel érintett 
adatokkal kapcsolatosan 
esetleges bekövetkező 
adatvédelmi incidens lehetséges 
körülményei 

Ezeknél az adatoknál lehetséges a 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 
eredményezi. 

17. Az adatkezeléssel érintett 
adatokkal kapcsolatosan 
esetleges bekövetkező 
adatvédelmi incidens lehetséges 
hatásai, kockázatai a 
természetes személyek jogaira 
és szabadságára 

Ezeknél az adatoknál a megfelelő és kellő 
idejű intézkedés hiányában lehetséges a 
GDPR preambulumának (85). pontja szerinti 
kockázat fennállása, 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, 
- a pénzügyi veszteséget, 
- a jó hírnév sérelmét, 
- a szakmai titoktartási kötelezettség által 
védett személyes adatok bizalmas jellegének 
sérülését, 
- egyéb jelentős gazdasági vagy szociális 
hátrányt. 

18. Az adatkezelőnek az esetleges 
adatvédelmi incidens elhárítása 
érdekében tett intézkedései 

52-16/2018/201 számú intézményvezetői 
utasítással kiadott Adatvédelmi és 
Adatbiztonsági Szabályzat szerint 
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ADATLELTÁR 
 

Az intézmény (adatkezelő) neve, székhelye, központi telefonszáma-, email címe: 
Heves Megyei Aranyhíd Egyesített Szociális Intézmény  
3390 Füzesabony, Tábor út 52. 
Tel: 36/344-555, titkarsag@heves-aranyhid.hu 
Az adatkezelő képviselőjének és adatvédelmi tisztviselőjének neve, levelezési címe, 
telefonszáma, email címe: 
képviseli: Tatai Edina 
3390 Füzesabony, Tábor út 52. 
Tel: 36/344-555, titkarsag@heves-aranyhid.hu 
Adatvédelmi tisztviselő: jelenleg nincs 
Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve:  
Ellátottak egészségügyi és szociális adatainak nyilvántartása 

1. 
Az adatokért felelős 
munkakörének megnevezése 
 

igazgató, telephelyvezető, vezető ápoló, 
szociális munkatárs, fejlesztőpedagógus, 
osztályvezető ápoló, ápoló, gondozó, terápiás 
munkatárs 

2. A kezelt adat minősítése (*1)  személyes adat, különleges adat 

3. Az adat formátuma (*2) 
 papír alapú nyilvántartás, fájl alapú, 
internetes felület 

4. 
 
Az adatkezelés célja 
 

az ellátást igénybevevők egészségügyi és 
szociális nyilvántartása:  
 fizikai, mentális állapot nyomon követése 
 ellátottak pszichés-szomatikus 

megfigyelése, terápia nyomon követése, 
 gyógyszeres terápia dokumentálása 
 megváltozott állapot esetén fokozott 

megfigyelése, korlátozó intézkedés 
elrendelése 

egyéb vizsgálati anyagok (szakorvosi, 
szakhatósági)  

5. 
 
Az adatkezelés jogalapja (*3) 
 

 a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
intézmények szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) 
SzCsM rendelet 7.§, 12.§-a, 

 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 53. §-a,  
  1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 51.§-a, 9. 

számú melléklete,  
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  1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 101/A. §, 6. 
számú melléklete 

 1993. évi III. törvény a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásról a 70. § 
(5), (5a) bekezdése  

6. Az adatkezelés időtartama  folyamatos a jogviszony fennállása alatt 

7. 
 
Az érintettek köre (*4) 
 

Heves Megyei Aranyhíd ESZI szolgáltatásait 
igénybevevők 

8. 
 
Az adatok forrása (*5) 
 

intézményi nyilvántartás, más adatkezelő 
nyilvántartása 

9. 
 
Az adatok fajtái (*6) 
 

személyes adatok, különleges adatok, egyéni 
gyógyszerrendelési-, felhasználási adatok, 
szociális helyzetre és egészségügyi-, mentális 
állapotra vonatkozó adatok  

10. 
 
A hozzáférés módja (*7) 
 

papíralapú dokumentáció, adatbázis, TDR6 
háziorvosi rendszer, NOVODATA 
gyógyszertári rendszer 

11. 
Olyan címzettek kategóriái, 
akikkel a személyes adatot 
közlik, vagy közölni fogják 

ellátott, törvényes képviselő, orvos, vezető 
ápoló, szociális munkatárs, 
fejlesztőpedagógus, ápoló, gondozó  

12. A különböző adatkategóriák 
törlésére előirányzott határidők 

az intézmény Iratkezelési szabályzatában 
meghatározottak szerint történik 

13. Az adatok védelmére tett 
technikai és szervezési 
intézkedések leírása 

52-16/2018/201 számú intézményvezetői 
utasítással kiadott Adatvédelmi és 
Adatbiztonsági Szabályzat szerint 

14. Adatfeldolgozó neve, címe adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe 
15. Adatfeldolgozónak az 

adatkezeléssel összefüggő 
tevékenységének leírása 

 
nem releváns 

16. Az adatkezeléssel érintett 
adatokkal kapcsolatosan 
esetleges bekövetkező 
adatvédelmi incidens lehetséges 
körülményei 

Ezeknél az adatoknál lehetséges a 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 
eredményezi. 

17. Az adatkezeléssel érintett 
adatokkal kapcsolatosan 
esetleges bekövetkező 

Ezeknél az adatoknál a megfelelő és kellő 
idejű intézkedés hiányában lehetséges a 
GDPR preambulumának (85). pontja szerinti 
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adatvédelmi incidens lehetséges 
hatásai, kockázatai a 
természetes személyek jogaira 
és szabadságára 

kockázat fennállása, 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, 
- a pénzügyi veszteséget, 
- a jó hírnév sérelmét, 
- a szakmai titoktartási kötelezettség által 
védett személyes adatok bizalmas jellegének 
sérülését, 
- egyéb jelentős gazdasági vagy szociális 
hátrányt. 

18. Az adatkezelőnek az esetleges 
adatvédelmi incidens elhárítása 
érdekében tett intézkedései 

52-16/2018/201 számú intézményvezetői 
utasítással kiadott Adatvédelmi és 
Adatbiztonsági Szabályzat szerint 
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ADATLELTÁR 
 

Az intézmény (adatkezelő) neve, székhelye, központi telefonszáma-, email címe: 
Heves Megyei Aranyhíd Egyesített Szociális Intézmény 
3390 Füzesabony, Tábor út 52. 
Tel.: 36/344-555, titkarsag@heves-aranyhid.hu 
Az adatkezelő képviselőjének és adatvédelmi tisztviselőjének neve, levelezési címe, 
telefonszáma, email címe: 
képviseli: Tatai Edina 
3390 Füzesabony, Tábor út 52. 
Tel.: 36/344-555, titkarsag@heves-aranyhid.hu 
Adatvédelmi tisztviselő: jelenleg nincs 
Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve:  
Ellátottak nyilvántartása 
 

1. 
Az adatokért felelős 
munkakörének megnevezése 

igazgató, telephelyvezető, vezető ápoló 
szociális munkatárs, terápiás munkatárs 

2. A kezelt adat minősítése (*1) személyes adat 

3. Az adat formátuma (*2) 
papíralapú nyilvántartás, fájl alapú, 
internetes felület 

4. 
 
Az adatkezelés célja 
 

 az alapszolgáltatást és szakosított ellátást 
igénybevevők nyilvántartása,  

 jogviszonyt megalapozó megállapodások 

5. 
 
Az adatkezelés jogalapja (*3) 
 

 1993. évi III. törvény a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásról 20. §-a, 
94/C -a 

 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátások igénybevételéről 3. § - 16. § 

6. Az adatkezelés időtartama folyamatos a jogviszony fennállása alatt 

7. 
 
Az érintettek köre (*4) 
 

Heves Megyei Aranyhíd ESZI szolgáltatásait 
igénybevevők 

8. Az adatok forrása (*5) az érintettek nyilatkozata 

9. Az adatok fajtái (*6) személyes adat 

10. 
 
A hozzáférés módja (*7) 
 

papíralapú nyilvántartás, adatbázis, az 
SZGYF integrált adatkezelő rendszere (SZIA), 
Központi Elektronikus Nyilvántartási 
Rendszer (KENYSZI)  

11. Olyan címzettek kategóriái, igazgató, igazgatóhelyettes, szociális 
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akikkel a személyes adatot 
közlik, vagy közölni fogják 

munkatárs, terápiás munkatárs 

12. 
A különböző adatkategóriák 
törlésére előirányzott határidők 

az intézmény Iratkezelési szabályzatában 
meghatározottak szerint történik  

13. Az adatok védelmére tett 
technikai és szervezési 
intézkedések leírása 

52-16/2018/201 számú intézményvezetői 
utasítással kiadott Adatvédelmi és 
Adatbiztonsági Szabályzat szerint 

14. Adatfeldolgozó neve, címe adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe 

15. Adatfeldolgozónak az 
adatkezeléssel összefüggő 
tevékenységének leírása 

 
nem releváns 

16. Az adatkezeléssel érintett 
adatokkal kapcsolatosan 
esetleges bekövetkező 
adatvédelmi incidens lehetséges 
körülményei 

Ezeknél az adatoknál lehetséges a 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 
eredményezi. 

17. Az adatkezeléssel érintett 
adatokkal kapcsolatosan 
esetleges bekövetkező 
adatvédelmi incidens lehetséges 
hatásai, kockázatai a 
természetes személyek jogaira 
és szabadságára 

Ezeknél az adatoknál a megfelelő és kellő 
idejű intézkedés hiányában lehetséges a 
GDPR preambulumának (85). pontja szerinti 
kockázat fennállása, 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, 
- a pénzügyi veszteséget, 
- a jó hírnév sérelmét, 
- a szakmai titoktartási kötelezettség által 
védett személyes adatok bizalmas jellegének 
sérülését, 
- egyéb jelentős gazdasági vagy szociális 
hátrányt. 
 

18. Az adatkezelőnek az esetleges 
adatvédelmi incidens elhárítása 
érdekében tett intézkedései 

52-16/2018/201 számú intézményvezetői 
utasítással kiadott Adatvédelmi és 
Adatbiztonsági Szabályzat szerint 
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ADATLELTÁR 
 

Az intézmény (adatkezelő) neve, székhelye, központi telefonszáma-, email címe: 
Heves Megyei Aranyhíd Egyesített Szociális Intézmény 
3390 Füzesabony, Tábor út 52. 
Tel: 36/344-555, titkarsag@heves-aranyhid.hu 
Az adatkezelő képviselőjének és adatvédelmi tisztviselőjének neve, levelezési címe, 
telefonszáma, email címe: 
képviseli: Tatai Edina 
3390 Füzesabony, Tábor út 52. 
Tel: 36/344-555, titkarsag@heves-aranyhid.hu 
Adatvédelmi tisztviselő: jelenleg nincs 
Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve:  
Gondozási és élelmezési napok nyilvántartása 

1. 
Az adatokért felelős 
munkakörének megnevezése 
 

osztályvezető ápoló, szociális munkatárs 

2. A kezelt adat minősítése (*1) személyes adat 

3. Az adat formátuma (*2) papír alapú, Excel tábla 

4. Az adatkezelés célja gondozási napok nyilvántartása 

5. 
 
Az adatkezelés jogalapja (*3) 
 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) 
Korm. rendelet 4. számú melléklete 

6. Az adatkezelés időtartama folyamatos 

7. 
 
Az érintettek köre (*4) 
 

Heves Megyei Aranyhíd ESZI szolgáltatás 
igénybevevői 

8. Az adatok forrása (*5) hatósági nyilvántartás 

9. 
 
Az adatok fajtái (*6) 
 

név, gondozási napok száma, távollét oka, és 
napjainak száma, élelmezési napok száma 

10. A hozzáférés módja (*7) szerveren, exel tábla 

11. 
Olyan címzettek kategóriái, 
akikkel a személyes adatot 
közlik, vagy közölni fogják 

intézményvezető, ellenőrző szervek 
munkatársai, fenntartó 

12. A különböző adatkategóriák az intézmény Iratkezelési szabályzatában 
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törlésére előirányzott határidők meghatározottak szerint  
13. Az adatok védelmére tett 

technikai és szervezési 
intézkedések leírása 

52-16/2018/201 számú intézményvezetői 
utasítással kiadott Adatvédelmi és 
Adatbiztonsági Szabályzat szerint 

14. Adatfeldolgozó neve, címe adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe 

15. Adatfeldolgozónak az 
adatkezeléssel összefüggő 
tevékenységének leírása 

 
nem releváns 

16. Az adatkezeléssel érintett 
adatokkal kapcsolatosan 
esetleges bekövetkező 
adatvédelmi incidens lehetséges 
körülményei 

Ezeknél az adatoknál lehetséges a 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 
eredményezi. 

17. Az adatkezeléssel érintett 
adatokkal kapcsolatosan 
esetleges bekövetkező 
adatvédelmi incidens lehetséges 
hatásai, kockázatai a 
természetes személyek jogaira 
és szabadságára 

Ezeknél az adatoknál a megfelelő és kellő 
idejű intézkedés hiányában lehetséges a 
GDPR preambulumának (85). pontja szerinti 
kockázat fennállása, 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, 
- a pénzügyi veszteséget, 
- a jó hírnév sérelmét, 
- a szakmai titoktartási kötelezettség által 
védett személyes adatok bizalmas jellegének 
sérülését, 
- egyéb jelentős gazdasági vagy szociális 
hátrányt. 

18. Az adatkezelőnek az esetleges 
adatvédelmi incidens elhárítása 
érdekében tett intézkedései 

52-16/2018/201 számú intézményvezetői 
utasítással kiadott Adatvédelmi és 
Adatbiztonsági Szabályzat szerint 
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ADATLELTÁR 
 

Az intézmény (adatkezelő) neve, székhelye, központi telefonszáma-, email címe: 
Heves Megyei Aranyhíd Egyesített Szociális Intézmény 
3390 Füzesabony, Tábor út 52. 
Tel: 36/344-555, titkarsag@heves-aranyhid.hu 
Az adatkezelő képviselőjének és adatvédelmi tisztviselőjének neve, levelezési címe, 
telefonszáma, email címe: 
képviseli: Tatai Edina 
3390 Füzesabony, Tábor út 52. 
Tel: 36/344-555, titkarsag@heves-aranyhid.hu 
Adatvédelmi tisztviselő: jelenleg nincs 
Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve:  
Munkavállalók munkaügyi adatainak nyilvántartása 
 

1. 
Az adatokért felelős 
munkakörének megnevezése munkaügy előadó/személyügyi előadó 

2. A kezelt adat minősítése (*1) 
személyes adat, személyes különleges adat, 
bűnügyi személyes adat 

3. Az adat formátuma (*2)  papír alapú, fájl alapú, internetes felület 

4. 
 
Az adatkezelés célja 
 

 munkavállalók adatai a közalkalmazotti-, 
fejlesztő foglalkoztatási jogviszonyban 
dolgozó személyek) adatainak nyilvántartása, 
kezelése, statisztika készítése 

5. 
 
Az adatkezelés jogalapja (*3) 
 

 Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény 20. §-a, 20/A. §-a és 5. 
számú melléklete  

 2012. évi I. törvény a Munka 
törvénykönyvéről 

 1993. évi III. törvény a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásról a 99/B. –
D. §-a 

 a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
intézmények szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) 
SzCsM rendelet 110/L. §-a 
 

6. Az adatkezelés időtartama  folyamatos a munkaviszony, valamint 
fejlesztési jogviszony fennállásáig 

7.  Heves Megyei Aranyhíd ESZI munkavállalói 
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Az érintettek köre (*4) 
 

(közalkalmazotti-, fejlesztő foglalkoztatási 
jogviszonyban dolgozó személyek) 

8. Az adatok forrása (*5)  az érintett nyilatkozata, okiratai 

9. 
 
Az adatok fajtái (*6) 
 

személyes adatok: név, születési név, TAJ 
szám, adószám, lakcím, 
munkaügyi adatok: előző munkahelyek, 
munkaviszony létesítésének időpontja, 
munkakör, végzettség stb. 
büntetlen előélet igazoló erkölcsi 
bizonyítvány 

10. 
 
A hozzáférés módja (*7) 
 

papíralapú dokumentáció, adatbázis, SZGYF 
integrált adatkezelő rendszere (SZIA), 
Központi Elektronikus Nyilvántartási 
Rendszer (KENYSZI) 

11. 
Olyan címzettek kategóriái, 
akikkel a személyes adatot 
közlik, vagy közölni fogják 

munkáltató, munkavállaló, törvényes 
képviselő, ellenőrző szervek munkatársai 

12. A különböző adatkategóriák 
törlésére előirányzott határidők 

az intézmény Iratkezelési szabályzatában 
meghatározottak szerint történik 

13. Az adatok védelmére tett 
technikai és szervezési 
intézkedések leírása 

52-16/2018/201 számú intézményvezetői 
utasítással kiadott Adatvédelmi és 
Adatbiztonsági Szabályzat szerint 

14. Adatfeldolgozó neve, címe adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe 

15. Adatfeldolgozónak az 
adatkezeléssel összefüggő 
tevékenységének leírása 

 
nem releváns 

16. Az adatkezeléssel érintett 
adatokkal kapcsolatosan 
esetleges bekövetkező 
adatvédelmi incidens lehetséges 
körülményei 

Ezeknél az adatoknál lehetséges a 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 
eredményezi. 

17. Az adatkezeléssel érintett 
adatokkal kapcsolatosan 
esetleges bekövetkező 
adatvédelmi incidens lehetséges 
hatásai, kockázatai a 
természetes személyek jogaira 
és szabadságára 

Ezeknél az adatoknál a megfelelő és kellő 
idejű intézkedés hiányában lehetséges a 
GDPR preambulumának (85). pontja szerinti 
kockázat fennállása, a felmerülő kockázat az 
alábbi hátrányokat okozhatja a természetes 
személy részére: 
- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat 
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bekövetkezését, 
- a személyes adataik feletti rendelkezés 
elvesztését vagy a jogaik korlátozását, 
- hátrányos megkülönböztetést, 
- a pénzügyi veszteséget, 
- a jó hírnév sérelmét, 
- a szakmai titoktartási kötelezettség által 
védett személyes adatok bizalmas jellegének 
sérülését, 
- egyéb jelentős gazdasági vagy szociális 
hátrányt. 

18. Az adatkezelőnek az esetleges 
adatvédelmi incidens elhárítása 
érdekében tett intézkedései 

52-16/2018/201 számú intézményvezetői 
utasítással kiadott Adatvédelmi és 
Adatbiztonsági Szabályzat szerint 
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ADATLELTÁR 
 

Az intézmény (adatkezelő) neve, székhelye, központi telefonszáma-, email címe: 
Heves Megyei Aranyhíd Egyesített Szociális Intézmény 
3390 Füzesabony, Tábor út 52. 
Tel: 36/344-555, titkarsag@heves-aranyhid.hu 
Az adatkezelő képviselőjének és adatvédelmi tisztviselőjének neve, levelezési címe, 
telefonszáma, email címe: 
képviseli: Tatai Edina 
3390 Füzesabony, Tábor út 52. 
Tel: 36/344-555, titkarsag@heves-aranyhid.hu 
Adatvédelmi tisztviselő: jelenleg nincs 
Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve:  
A munkavállalók útiköltség térítésének nyilvántartása 

1. Az adatokért felelős 
munkakörének megnevezése 

székhely esetében: analitikus könyvelő, 
telephely esetében: szociális munkatárs 

2. A kezelt adat minősítése (*1) személyes adat 

3. Az adat formátuma (*2) papír alapú, Excel tábla 

4. Az adatkezelés célja 
a dolgozók munkába járásának költség 
térítése  

5. 
 
Az adatkezelés jogalapja (*3) 
 

- a munkába járással kapcsolatos utazási 
költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. 
rendelet 

- az érintettek hozzájárulása 

6. Az adatkezelés időtartama folyamatos 

7. Az érintettek köre (*4) Heves Megyei Aranyhíd ESZI munkavállalói  

8. Az adatok forrása (*5) az érintett nyilatkozata 

9. 
 
Az adatok fajtái (*6) 
 

név, lakcím, munkába járás útvonala, a 
lakcím és a munkahely közötti távolság, a 
kifizetésre kerülő útiköltség összege 

10. 
 
A hozzáférés módja (*7) 
 

az intézményben vezetett papír alapú 
dokumentáció, exel tábla- szerveren 

11. 
Olyan címzettek kategóriái, 
akikkel a személyes adatot 
közlik, vagy közölni fogják 

intézményvezető, ellenőrző szervek 
munkatársai 

12. A különböző adatkategóriák az intézmény Iratkezelési szabályzatában 
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törlésére előirányzott határidők meghatározottak szerint  
13. Az adatok védelmére tett 

technikai és szervezési 
intézkedések leírása 

52-16/2018/201 számú intézményvezetői 
utasítással kiadott Adatvédelmi és 
Adatbiztonsági Szabályzat szerint 

14. Adatfeldolgozó neve, címe adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe 

15. Adatfeldolgozónak az 
adatkezeléssel összefüggő 
tevékenységének leírása 

nem releváns 

16. Az adatkezeléssel érintett 
adatokkal kapcsolatosan 
esetleges bekövetkező 
adatvédelmi incidens lehetséges 
körülményei 

Ezeknél az adatoknál lehetséges a 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 
eredményezi. 

17. Az adatkezeléssel érintett 
adatokkal kapcsolatosan 
esetleges bekövetkező 
adatvédelmi incidens lehetséges 
hatásai, kockázatai a 
természetes személyek jogaira 
és szabadságára 

Ezeknél az adatoknál a megfelelő és kellő 
idejű intézkedés hiányában lehetséges a 
GDPR preambulumának (85). pontja szerinti 
kockázat fennállása, 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, 
- a pénzügyi veszteséget, 
- a jó hírnév sérelmét, 
- a szakmai titoktartási kötelezettség által 
védett személyes adatok bizalmas jellegének 
sérülését, 
- egyéb jelentős gazdasági vagy szociális 
hátrányt. 

18. Az adatkezelőnek az esetleges 
adatvédelmi incidens elhárítása 
érdekében tett intézkedései 

52-16/2018/201 számú intézményvezetői 
utasítással kiadott Adatvédelmi és 
Adatbiztonsági Szabályzat szerint 
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ADATLELTÁR 
 

Az intézmény (adatkezelő) neve, székhelye, központi telefonszáma-, email címe: 
Heves Megyei Aranyhíd Egyesített Szociális Intézmény 
3390 Füzesabony, Tábor út 52. 
Tel.: 36/344-555, titkarsag@heves-aranyhid.hu 
Az adatkezelő képviselőjének és adatvédelmi tisztviselőjének neve, levelezési címe, 
telefonszáma, email címe:  
képviseli: Tatai Edina 
3390 Füzesabony, Tábor út 52. 
Tel.: 36/344-555, titkarsag@heves-aranyhid.hu 
Adatvédelmi tisztviselő: jelenleg nincs 
Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve:  
Nappali ellátásban vezetett nyilvántartások 
 

1. 
Az adatokért felelős 
munkakörének megnevezése 

telephelyvezető, terápiás munkatárs, 
gondozó 

2. A kezelt adat minősítése (*1) személyes adat 

3. Az adat formátuma (*2) papíralapú nyilvántartás 

4. 
 
Az adatkezelés célja 
 

a nappali ellátást igénybevevők látogatási és 
eseménynaplója: a részükre nyújtott 
szolgáltatási elemek igénybevételének 
nyilvántartása 

5. 
 
Az adatkezelés jogalapja (*3) 
 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
intézmények szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) 
SzCsM rendelet 77. §-a, valamint 10. számú 
melléklet 

6. Az adatkezelés időtartama folyamatos a jogviszony fennállása alatt 

7. 
 
Az érintettek köre (*4) 
 

Heves Megyei Aranyhíd ESZI 
Andornaktályai Szociális Otthonának nappali 
ellátásának igénybevevői 

8. Az adatok forrása (*5) az érintett nyilatkozata 

9. Az adatok fajtái (*6) személyes adat 

10. A hozzáférés módja (*7) papíralapú dokumentáció 

11. 
Olyan címzettek kategóriái, 
akikkel a személyes adatot 
közlik, vagy közölni fogják 

ellátott, törvényes képviselő, ellenőrző 
szervek munkatársai 

12. A különböző adatkategóriák az intézmény Iratkezelési szabályzatában 
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törlésére előirányzott határidők meghatározottak szerint történik  
13. Az adatok védelmére tett 

technikai és szervezési 
intézkedések leírása 

52-16/2018/201 számú intézményvezetői 
utasítással kiadott Adatvédelmi és 
Adatbiztonsági Szabályzat szerint 

14. Adatfeldolgozó neve, címe adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe 

15. Adatfeldolgozónak az 
adatkezeléssel összefüggő 
tevékenységének leírása 

 
nem releváns 

16. Az adatkezeléssel érintett 
adatokkal kapcsolatosan 
esetleges bekövetkező 
adatvédelmi incidens lehetséges 
körülményei 

Ezeknél az adatoknál lehetséges a 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 
eredményezi. 

17. Az adatkezeléssel érintett 
adatokkal kapcsolatosan 
esetleges bekövetkező 
adatvédelmi incidens lehetséges 
hatásai, kockázatai a 
természetes személyek jogaira 
és szabadságára 

Ezeknél az adatoknál a megfelelő és kellő 
idejű intézkedés hiányában lehetséges a 
GDPR preambulumának (85). pontja szerinti 
kockázat fennállása, 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, 
- a pénzügyi veszteséget, 
- a jó hírnév sérelmét, 
- a szakmai titoktartási kötelezettség által 
védett személyes adatok bizalmas jellegének 
sérülését, 
- egyéb jelentős gazdasági vagy szociális 
hátrányt. 

18. Az adatkezelőnek az esetleges 
adatvédelmi incidens elhárítása 
érdekében tett intézkedései 

52-16/2018/201 számú intézményvezetői 
utasítással kiadott Adatvédelmi és 
Adatbiztonsági Szabályzat szerint 
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ADATLELTÁR 
 

Az intézmény (adatkezelő) neve, székhelye, központi telefonszáma-, email címe: 
Heves Megyei Aranyhíd Egyesített Szociális Intézmény 
3390 Füzesabony, Tábor út 52. 
Tel.: 36/344-555, titkarsag@heves-aranyhid.hu 
Az adatkezelő képviselőjének és adatvédelmi tisztviselőjének neve, levelezési címe, 
telefonszáma, email címe: 
képviseli: Tatai Edina 
3390 Füzesabony, Tábor út 52. 
Tel.: 36/344-555, titkarsag@heves-aranyhid.hu 
Adatvédelmi tisztviselő: jelenleg nincs 
Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve:  
Támogató szolgáltatás által vezetett nyilvántartások 
 

1. 
Az adatokért felelős 
munkakörének megnevezése telephelyvezető, gondozó 

2. A kezelt adat minősítése (*1) személyes adat 

3. Az adat formátuma (*2) papíralapú nyilvántartás 

4. 
 
Az adatkezelés célja 
 

a támogató szolgáltatást igénybevevők 
részére nyújtott személyi segítés, személyi 
szállításhoz kapcsolódó személyi segítés, 
szállítás nyilvántartása 

5. 
 
Az adatkezelés jogalapja (*3) 
 

 a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
intézmények szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) 
SzCsM rendelet 39/B. §-a,  

 az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
által kiadott Szakmai ajánlás Támogató 
szolgálatok részére 1.-3. számú melléklete 
 

6. Az adatkezelés időtartama folyamatos a jogviszony fennállása alatt 

7. 
 
Az érintettek köre (*4) 
 

Heves Megyei Aranyhíd ESZI 
Andornaktályai Szociális Otthonának 
támogató szolgáltatásának igénybevevői 

8. Az adatok forrása (*5) az érintett nyilatkozata 

9. Az adatok fajtái (*6) személyes adat 

10. A hozzáférés módja (*7) papíralapú dokumentáció 

11. Olyan címzettek kategóriái, ellátott, törvényes képviselő, ellenőrző 
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akikkel a személyes adatot 
közlik, vagy közölni fogják 

szervek munkatársai 

12. 
A különböző adatkategóriák 
törlésére előirányzott határidők 

az intézmény Iratkezelési szabályzatában 
meghatározottak szerint történik  

13. Az adatok védelmére tett 
technikai és szervezési 
intézkedések leírása 

52-16/2018/201 számú intézményvezetői 
utasítással kiadott Adatvédelmi és 
Adatbiztonsági Szabályzat szerint 

14. Adatfeldolgozó neve, címe adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe 

15. Adatfeldolgozónak az 
adatkezeléssel összefüggő 
tevékenységének leírása 

 
nem releváns 

16. Az adatkezeléssel érintett 
adatokkal kapcsolatosan 
esetleges bekövetkező 
adatvédelmi incidens lehetséges 
körülményei 

Ezeknél az adatoknál lehetséges a 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 
eredményezi. 

17. Az adatkezeléssel érintett 
adatokkal kapcsolatosan 
esetleges bekövetkező 
adatvédelmi incidens lehetséges 
hatásai, kockázatai a 
természetes személyek jogaira 
és szabadságára 

Ezeknél az adatoknál a megfelelő és kellő 
idejű intézkedés hiányában lehetséges a 
GDPR preambulumának (85). pontja szerinti 
kockázat fennállása, 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, 
- a pénzügyi veszteséget, 
- a jó hírnév sérelmét, 
- a szakmai titoktartási kötelezettség által 
védett személyes adatok bizalmas jellegének 
sérülését, 
- egyéb jelentős gazdasági vagy szociális 
hátrányt. 

18. Az adatkezelőnek az esetleges 
adatvédelmi incidens elhárítása 
érdekében tett intézkedései 

52-16/2018/201 számú intézményvezetői 
utasítással kiadott Adatvédelmi és 
Adatbiztonsági Szabályzat szerint 
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ADATLELTÁR 
 

Az intézmény (adatkezelő) neve, székhelye, központi telefonszáma-, email címe: 
Heves Megyei Aranyhíd Egyesített Szociális Intézmény 
3390 Füzesabony, Tábor út 52. 
Tel: 36/344-555, titkarsag@heves-aranyhid.hu 
Az adatkezelő képviselőjének és adatvédelmi tisztviselőjének neve, levelezési címe, 
telefonszáma, email címe: 
képviseli: Tatai Edina 
3390 Füzesabony, Tábor út 52. 
Tel: 36/344-555, titkarsag@heves-aranyhid.hu 
Adatvédelmi tisztviselő: jelenleg nincs 
Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve:  
Térítési díj nyilvántartása  

1. Az adatokért felelős 
munkakörének megnevezése 

analitikus könyvelő 

2. A kezelt adat minősítése (*1)  személyes adat, közérdekű adat 

3. Az adat formátuma (*2) adatbázis és papír alapú törzslap 

4. 
 
Az adatkezelés célja 
 

a szolgáltatást igénybevevők által megfizetett 
személyi térítési díj összege, pénz – és 
ingatlanvagyon terhelése, a fizetési 
kötelezettség és a hátralékok nyilvántartása 

5. 
 
Az adatkezelés jogalapja (*3) 
 

29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátások térítési díjáról 

6. Az adatkezelés időtartama  folyamatos 

7. 
 
Az érintettek köre (*4) 
 

Heves Megyei Aranyhíd ESZI szolgáltatásait 
igénybevevők  

8. 
 
Az adatok forrása (*5) 
 

 hatósági nyilvántartás 

9. 
 
Az adatok fajtái (*6) 
 

név, megállapodás száma, kelte, a térítési díj 
befizetésére kötelezett neve, a személyi 
térítési díj előírás, rendszeres jövedelem, 
pénzvagyont terhelő összeg, ingatlant terhelő 
jelzálog összege, havi személyi térítési díj 
összege, befizetés időpontja, összege, és 
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egyenlege, költőpénz befizetés kelte 

10. 
 
A hozzáférés módja (*7) 
 

szerveren lévő tárhely elérési útvonala 

11. 
Olyan címzettek kategóriái, 
akikkel a személyes adatot 
közlik, vagy közölni fogják 

intézményvezető, szociális munkatárs, 
gazdasági koordinátor, törvényes képviselő, 
fenntartó 

12. 
A különböző adatkategóriák 
törlésére előirányzott határidők 

a szolgáltatást igénybevételére vonatkozó 
megállapodás felmondása és a hátralék 
kiegyenlítése utáni munkanap 

13. Az adatok védelmére tett 
technikai és szervezési 
intézkedések leírása 

52-16/2018/201 számú intézményvezetői 
utasítással kiadott Adatvédelmi és 
Adatbiztonsági Szabályzat szerint 

14. Adatfeldolgozó neve, címe CompuTREND Zrt., 1119 Budapest, 
Fehérvári út 84/A II.em, Email: 
info@computrend.hu, Tel.: +36-1-353-9650 

15. Adatfeldolgozónak az 
adatkezeléssel összefüggő 
tevékenységének leírása 

Adatbázishoz való hozzáférés, 
programfrissítés, hibajavítás.  

16. Az adatkezeléssel érintett 
adatokkal kapcsolatosan 
esetleges bekövetkező 
adatvédelmi incidens lehetséges 
körülményei 

Ezeknél az adatoknál lehetséges a 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 
eredményezi. 

17. Az adatkezeléssel érintett 
adatokkal kapcsolatosan 
esetleges bekövetkező 
adatvédelmi incidens lehetséges 
hatásai, kockázatai a 
természetes személyek jogaira 
és szabadságára 

Ezeknél az adatoknál a megfelelő és kellő 
idejű intézkedés hiányában lehetséges a 
GDPR preambulumának (85). pontja szerinti 
kockázat fennállása, 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, 
- a pénzügyi veszteséget, 
- a jó hírnév sérelmét, 
- a szakmai titoktartási kötelezettség által 
védett személyes adatok bizalmas jellegének 
sérülését, 
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- egyéb jelentős gazdasági vagy szociális 
hátrányt. 

18. Az adatkezelőnek az esetleges 
adatvédelmi incidens elhárítása 
érdekében tett intézkedései 

52-16/2018/201 számú intézményvezetői 
utasítással kiadott Adatvédelmi és 
Adatbiztonsági Szabályzat szerint 
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ADATLELTÁR 
 

Az intézmény (adatkezelő) neve, székhelye, központi telefonszáma-, email címe: 
Heves Megyei Aranyhíd Egyesített Szociális Intézmény 
3390 Füzesabony, Tábor út 52. 
Tel.: 36/344-555, titkarsag@heves-aranyhid.hu 
Az adatkezelő képviselőjének és adatvédelmi tisztviselőjének neve, levelezési címe, 
telefonszáma, email címe: 
képviseli: Tatai Edina 
3390 Füzesabony, Tábor út 52. 
Tel.: 36/344-555, titkarsag@heves-aranyhid.hu 
Adatvédelmi tisztviselő: jelenleg nincs 
Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve:  
Személyes gondoskodást végző személyek továbbképzésének nyilvántartása 

1. 
Az adatokért felelős 
munkakörének megnevezése 
 

vezető ápoló, szociális munkatárs 

2. A kezelt adat minősítése (*1) személyes adat 

3. Az adat formátuma (*2) papíralapú nyilvántartás, fájl alapú, 
internetes felület 

4. Az adatkezelés célja 
 

Személyes gondoskodást végző személyek 
továbbképzésének nyilvántartása 

5. 
 
Az adatkezelés jogalapja (*3) 
 

 8/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet a 
személyes gondoskodást végző személyek 
adatainak működési nyilvántartásáról 

 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet a 
személyes gondoskodást végző személyek 
továbbképzéséről és a szociális 
szakvizsgáról 

 a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
92/D-H. § 

 81/2004. (IX.18.) ESzCsM rendelet az egyes 
szociális szolgáltatásokat végzők 
képzéséről és vizsgakövetelményeiről 

 Az EFOP-3.8.2-16-2016-00001 és VEKOP-
7.5.1-16-2016-00001 azonosító számú 
„Szociális humán erőforrás fejlesztése” 
című kiemelt projektek keretében 
létrehozott internetes felület 



 
 
                      

2 
 

6. Az adatkezelés időtartama folyamatos a jogviszony fennállása alatt 

7. Az érintettek köre (*4) Heves Megyei Aranyhíd ESZI dolgozói 

8. Az adatok forrása (*5) 
az érintett nyilatkozata, hatósági 
dokumentumok 

9. Az adatok fajtái (*6) személyes adatok 

10. A hozzáférés módja (*7) 
papíralapú dokumentáció, adatbázis, 
internetes felület 

11. 
Olyan címzettek kategóriái, 
akikkel a személyes adatot 
közlik, vagy közölni fogják 

munkáltató, munkavállaló, ellenőrző szervek 
munkatársai 

12. A különböző adatkategóriák 
törlésére előirányzott határidők 

az intézmény Iratkezelési szabályzatában 
meghatározottak szerint történik  

13. Az adatok védelmére tett 
technikai és szervezési 
intézkedések leírása 

52-16/2018/201 számú intézményvezetői 
utasítással kiadott Adatvédelmi és 
Adatbiztonsági Szabályzat szerint 

14. Adatfeldolgozó neve, címe adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe 

15. Adatfeldolgozónak az 
adatkezeléssel összefüggő 
tevékenységének leírása 

 
nem releváns 

16. Az adatkezeléssel érintett 
adatokkal kapcsolatosan 
esetleges bekövetkező 
adatvédelmi incidens lehetséges 
körülményei 

Ezeknél az adatoknál lehetséges a 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 
eredményezi. 

17. Az adatkezeléssel érintett 
adatokkal kapcsolatosan 
esetleges bekövetkező 
adatvédelmi incidens lehetséges 
hatásai, kockázatai a 
természetes személyek jogaira 
és szabadságára 

Ezeknél az adatoknál a megfelelő és kellő 
idejű intézkedés hiányában lehetséges a 
GDPR preambulumának (85). pontja szerinti 
kockázat fennállása, 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, 
- a pénzügyi veszteséget, 
- a jó hírnév sérelmét, 
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- a szakmai titoktartási kötelezettség által 
védett személyes adatok bizalmas jellegének 
sérülését, 
- egyéb jelentős gazdasági vagy szociális 
hátrányt. 

18. Az adatkezelőnek az esetleges 
adatvédelmi incidens elhárítása 
érdekében tett intézkedései 

52-16/2018/201 számú intézményvezetői 
utasítással kiadott Adatvédelmi és 
Adatbiztonsági Szabályzat szerint 
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ADATLELTÁR 
 

Az intézmény (adatkezelő) neve, székhelye, központi telefonszáma-, email címe: 
Heves Megyei Aranyhíd Egyesített Szociális Intézmény 
3390 Füzesabony, Tábor út 52. 
Tel: 36/344-555, titkarsag@heves-aranyhid.hu 
Az adatkezelő képviselőjének és adatvédelmi tisztviselőjének neve, levelezési címe, 
telefonszáma, email címe: 
képviseli: Tatai Edina 
3390 Füzesabony, Tábor út 52. 
Tel: 36/344-555, titkarsag@heves-aranyhid.hu 
Adatvédelmi tisztviselő: jelenleg nincs 
Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve:  
Várakozókról nyilvántartás (a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátást 
kérelmezőkről) 
 

1. 
Az adatokért felelős 
munkakörének megnevezése 

intézményvezető, igazgatóhelyettes, szociális 
munkatárs, terápiás munkatárs 

2. A kezelt adat minősítése (*1)  személyes adat 

3. Az adat formátuma (*2) 
papír alapú nyilvántartás, fájl alapú, 
internetes felület 

4. 
 
Az adatkezelés célja 
 

intézményi elhelyezésre (alapszolgáltatásra, 
szakosított ellátásra) várakozók adatainak, 
vizsgálati anyagainak, szakvéleményeinek 
nyilvántartása 

5. 
 
Az adatkezelés jogalapja (*3) 
 

 1993. évi III. törvény a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásról 20. §-a, 
valamint a 70. § (5), (5a) bekezdése 

 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátások igénybevételéről 3. § - 12. §, 2. 
számú melléklet 

6. Az adatkezelés időtartama  folyamatos 

7. 
 
Az érintettek köre (*4) 
 

Heves Megyei Aranyhíd ESZI szolgáltatásait 
kérelmezői, és várakozói 

8. 
 
Az adatok forrása (*5) 

az érintettek nyilatkozata, okiratai, vizsgálat 
során keletkezett dokumentumai 



 
 
                      

2 
 

9. 
 
Az adatok fajtái (*6) 
 

a kérelmező természetes személyazonosító 
adatai és Társadalombiztosítási Azonosító 
Jele, a kérelmező telefonszáma, lakó- és 
tartózkodási helye, értesítési címe, a 
kérelmező állampolgársága, bevándorolt, 
letelepedett vagy menekült, hontalan 
jogállása, a szabad mozgás és tartózkodás 
jogára vonatkozó adat, a kérelmező 
cselekvőképességére vonatkozó adat, a 
kérelmező törvényes képviselőjének, a 
kérelmező megnevezett hozzátartozójának, 
továbbá tartós bentlakásos intézményi ellátás 
esetében a kérelmező nagykorú gyermekének 
neve, születési neve, telefonszáma, lakó- és 
tartózkodási helye vagy értesítési címe, a 
kérelem előterjesztésének vagy a beutaló 
határozat megküldésének időpontja, soron 
kívüli ellátásra vonatkozó igény, és az 
előgondozás lefolytatásának időpontja, ha 
annak elvégzése kötelező. 

10. 
 
A hozzáférés módja (*7) 
 

papíralapú nyilvántartás, adatbázis, az 
SZGYF integrált adatkezelő rendszere (SZIA), 
Központi Elektronikus Nyilvántartási 
Rendszer (KENYSZI) zárt szekrényben 

11. 
Olyan címzettek kategóriái, 
akikkel a személyes adatot 
közlik, vagy közölni fogják 

intézményvezető, vezető ápoló, szociális 
munkatárs, terápiás munkatárs 

12. 
A különböző adatkategóriák 
törlésére előirányzott határidők 

 az intézmény Iratkezelési szabályzatában 
foglaltak szerint történik 

13. Az adatok védelmére tett 
technikai és szervezési 
intézkedések leírása 

52-16/2018/201 számú intézményvezetői 
utasítással kiadott Adatvédelmi és 
Adatbiztonsági Szabályzat szerint 

14. Adatfeldolgozó neve, címe adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe 

15. Adatfeldolgozónak az 
adatkezeléssel összefüggő 
tevékenységének leírása 

 
nem releváns 

16. Az adatkezeléssel érintett 
adatokkal kapcsolatosan 
esetleges bekövetkező 

Ezeknél az adatoknál lehetséges a GDPR 4. 
cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan 
sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más 
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adatvédelmi incidens lehetséges 
körülményei 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy 
jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy 
az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 
eredményezi. 

17. Az adatkezeléssel érintett 
adatokkal kapcsolatosan 
esetleges bekövetkező 
adatvédelmi incidens lehetséges 
hatásai, kockázatai a 
természetes személyek jogaira 
és szabadságára 

Ezeknél az adatoknál a megfelelő és kellő 
idejű intézkedés hiányában lehetséges a 
GDPR preambulumának (85). pontja szerinti 
kockázat fennállása, 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, 
- a pénzügyi veszteséget, 
- a jó hírnév sérelmét, 
- a szakmai titoktartási kötelezettség által 
védett személyes adatok bizalmas jellegének 
sérülését, 
- egyéb jelentős gazdasági vagy szociális 
hátrányt. 

18. Az adatkezelőnek az esetleges 
adatvédelmi incidens elhárítása 
érdekében tett intézkedései 

52-16/2018/201 számú intézményvezetői 
utasítással kiadott Adatvédelmi és 
Adatbiztonsági Szabályzat szerint 

 
 


