FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK NAPPALI INTÉZMÉNYE
Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez
„A”
1. Az ellátást igénybe vevő adatai:
Név: …………………………………………………………………………………….…
Születési neve: ………………………………………………………………………….…
Anyja neve: …………………………………………………………………………….….
Születési helye, időpontja: ………………………………………………………….……..
Lakóhelye: …………………………………………………………………….…………..
Tartózkodási helye: ………………………………………………………………..………
Állampolgársága: …………………………………………………………………………….....
Bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállása: …………………………………………....
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ……………………………………………………...…..
Gondnokság alatt áll:

IGEN: 

NEM: 


Amennyiben igen, cselekvőképesség mértéke:
részlegesen korlátozott 

teljesen korlátozott 


Tartására köteles személy/ legközelebbi hozzátartozó:
a) neve: ………………………………………………………………………………………….
b) lakóhelye: ………………………………………………………….…………………………
c) telefonszáma: ………………………………………………………………………………...
Törvényes képviselőjének:
a) neve: …………………………………………………………………………………….……
b) lakóhelye: …………………………………………………………………………….………
c) telefonszáma: ………………………………………………………………………….……..
Az ellátást igénybe vevővel egy háztartásban élő nagykorú személyek száma: ………………..

2. Milyen típusú ellátás igénybevételét kéri1
Nappali ellátás:
fogyatékossággal élők nappali ellátása
• Mosonmagyaróvár, Lengyári u. 2. („Naposház”)
• Mosonmagyaróvár, Szt. István kir. u. 155. (Autista Ház)








3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételére vonatkozó adatok:
Nappali ellátás
milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását:……………………………..
•
•

napközbeni tartózkodás ott étkezéssel
csak napközbeni tartózkodás







Dátum: ……………………..
………………………………………………….
Az ellátást igénybe vevő
(törvényes képviselő) aláírása

1

Az igényelt ellátást X-szel kell jelölni.

B
I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS
(a háziorvos, kezelőorvos, vagy kórházi kezelés esetén a kórházi osztályos orvos tölti ki)
Név (születési név): …………………………………………………………………………….
Születési hely, idő: ……………………………………………………………………………..
Lakóhely: …………………………………………………………………………………...…..
Társadalombiztosítási Azonosító Jel: …………………………………………………………..
1. Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás és
nappali ellátás (idős, fogyatékos, demens személyek részére) igénybevétele esetén
(házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében az 1.1. pontot nem kell
kitölteni):
1.1. önellátásra vonatkozó megállapítások:
önellátásra képes 
részben képes 
segítséggel képes 
1.2. szenved-e krónikus betegségben:

1.3. fogyatékosság típusa (hallássérült, látássérült, mozgássérült, értelmi sérült) és mértéke:

1.4. rendszeres orvosi ellenőrzés szükséges-e:
1.5. gyógyszerek adagolásának ellenőrzése szükséges-e: 
1.6. szenvedett-e fertőző betegségben 6 hónapon belül: 
1.7. egyéb megjegyzések:

2. A háziorvos (kezelőorvos) egyéb megjegyzései:

Dátum:
Orvos aláírása:
(szükség esetén külön melléklet csatolható az igazoláshoz)

P. H.

C
II. JÖVEDELEMNYILATKOZAT
Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok:
Név: ..............................................................................................................................
Születési név: ...............................................................................................................
Anyja neve: ...................................................................................................................
Születési hely, idő: ........................................................................................................
Lakóhely: ....................................................................................................................
Tartózkodási hely: .........................................................................................................
(itt azt a lakcímet kell megjelölni, ahol a kérelmező életvitelszerűen tartózkodik)
Telefonszám (nem kötelező megadni): .........................................................................
Az 1993. évi III. törvény 117/B. §-a szerint a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos
személyi térítési díj megfizetését az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más
személy vállalja-e (a rovat kitöltése nem minősül tényleges vállalásnak):
□ igen - ebben az esetben a jövedelemnyilatkozat további részét és a „III. Vagyonnyilatkozat”
nyomtatványt nem kell kitölteni,
□ nem
Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó jövedelmi adatok:
A jövedelem típusa
Nettó összege
Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó
Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, szellemi és más önálló
tevékenységből származó
Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások

Önkormányzat és állami
foglalkoztatási szervek által
folyósított ellátások

pl.: rokkant-, rehabilitációs
ellátás/járadék, árvaellátás, emelt sz.
családi pótlék, fogyatékossági támogatás,
vaksági járadék
(ld. Tájékoztató III./4. pontja)
pl.: aktív korúak ellátása:
egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatás
(ld. Tájékoztató III./5. pontja)

Egyéb jövedelem

Belföldről, vagy külföldről származó
egyéb bevétel
(ld. Tájékoztató III./6. pontja)

Összes jövedelem

Kiskorú igénybe vevő esetén a családban élőkre vonatkozó (nettó) jövedelmi
adatok:
A család létszáma: .................... fő

Munkaviszonyból
és más
foglalkoztatási
jogviszonyból
származó

Társas és
egyéni
vállalkozásból,
őstermelői,
szellemi és
más önálló
tevékenységből
származó

Táppénz,
gyermekgondozási
támogatások

Önkormányzat
és állami
foglalkoztatási
szervek által
folyósított
ellátások

Nyugellátás
és egyéb
nyugdíjszerű
rendszeres
szociális
ellátások

Egyéb
jövedelem

Az ellátást igénybe vevő kiskorú
A közeli
hozzátartozók
neve,
születési ideje

Rokoni
kapcsolat

1)
2)
3)
ÖSSZESEN:
(szükség esetén a táblázat sorai bővíthetők)

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak
megfelelnek. A térítési díj megállapításához szükséges jövedelmet igazoló bizonylatokat
egyidejűleg csatoltam. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak az eljárás során történő
felhasználásához.
Dátum: ................................................
................................................................
Az ellátást igénybe vevő
(törvényes képviselő) aláírása
A kérelemhez mellékelni kell a fogyatékosság fennállását igazoló,
a) a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző
bizottság szakértői véleményét
vagy
b) a fogyatékosság jellege szerinti szakorvosi érvényes leletet
c) cselekvőképesség korlátozására vonatkozó határozatot
d) gondnok kirendelő határozatot

Tájékoztató a jövedelem- és a vagyonnyilatkozat kitöltéséhez
I. Személyi adatok
1. Család alatt az egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi
intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók
közösségét kell érteni.
2. Közeli hozzátartozó a jövedelemvizsgálat vonatkozásában
2.1. a házastárs,
2.2. az élettárs,
2.3. a húsz évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek,
mostohagyermek és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő
által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),
2.4. a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint
tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek,
2.5. a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán
tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek,
2.6. korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, ha ez az állapot a gyermek 25.
életévének betöltését megelőzően is fennállt (fogyatékos gyermek),
2.7. a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a
szülő házastársa vagy élettársa.
II. Jövedelmi adatok
1. Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről
származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az
adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
2. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az
elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. Elismert költségnek
minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Befizetési
kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi
szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói
járulék.
3. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint
elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági
őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére
támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az
igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetve
állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.
4. Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az alkalmanként
adott átmeneti segélyt, az önkormányzati segélyt, a rendkívüli települési támogatást, a lakásfenntartási
támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti
támogatást, a Gyvt. 20/B. § (4)–(5) bekezdése szerinti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és
külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a szépkorúak jubileumi juttatását, a fogadó szervezet által az
önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért
kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást és a szociális szövetkezet (ide nem értve az
iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi
jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevételt. Nem minősül jövedelemnek az alkalmi
munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő
munkavégzés révén szerzett bevétel, továbbá a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel
járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló
jogviszony keretében történő munkavégzésnek (háztartási munka) a havi ellenértéke.
5.
6. A családtagok jövedelmét kizárólag kiskorú igénybe vevő esetén kell feltüntetni, külön-külön. A családi
pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell
figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják.
7. A havi jövedelem kiszámításakor

– rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap,
– nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem
benyújtását megelőző tizenkét hónap
alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.
III. Jövedelem típusai
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban,
közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszonyban, kormánytisztviselői jogviszonyban, bírósági, ügyészségi,
igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok
hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá
szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem.
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó
jövedelem: itt kell feltüntetni továbbá a jogdíjat, a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből
származó jövedelmet, valamint a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített
mellékszolgáltatást.
3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj,
gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági
nyugdíj, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; rendszeres szociális
járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs
járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék.
5. Önkormányzat és az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal által folyósított
ellátások: különösen az időskorúak járadéka, az aktív korúak ellátása, az ápolási díj, a települési támogatás, az
álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, a képzési támogatásként folyósított keresetpótló
juttatás.
6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj,
szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak
értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan
bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került
feltüntetésre.
Szükség esetén a nyilatkozatok rovatai bővíthetők, valamint kitöltésük mellékletben folytatható.
A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak
másolatát kell a kérelemhez mellékelni.
A vagyonnyilatkozatban feltüntetett pénzvagyonról a kérelemhez mellékelni kell a bankszámlakivonat, a
betétkönyv, illetve a takarékbetét-szerződés másolatát.

A KISTÉRSÉGI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY KÉRELMEZŐK,
ELLÁTOTTAK ÉS HOZZÁTARTOZÓK, TÖRVÉNYES KÉPVISELŐK
ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA
Érvényes 2018. május 25-től.

I.

A Tájékoztató célja, hatálya

1. A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény által
alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, és az intézmény adatvédelmi és -kezelési
politikáját, amelyet az intézmény, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.
2. A jelen Tájékoztató a ellátást kérelmezők, ellátottak és hozzátartozóik által megadott
Személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.
3. A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az intézmény különös tekintettel vette
figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi
Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(„Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló
2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.
II.

Fogalom meghatározások

1. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet
vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése,
rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása,
lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb
módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy
összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.
2. Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt –
meghatározza, adatkezelésekre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az
általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében adatkezelőnek minősül az
intézmény alkalmazásában álló, alábbi munkakörökben dolgozó munkatárs:
intézményvezető, szakmai vezetők, gazdasági vezető
3. Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy
természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá
válik.
4. Adatfeldolgozó: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelő nevében
személyes adatokat kezel. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében
Adatfeldolgozók lehetnek: intézményvezető, szakmai vezetők, gazdasági vezető, vezető
ápoló, terápiás munkatársak, szociális munkatársak, foglalkozás szervező, gondozók,
ápolók, segítők, asszisztens, személyügyi titkár, belső ellenőr, könyvelő, gazdasági
ügyintéző, pénztáros, élelmezés vezető, ügyintéző
5. Felhasználó: az a természetes személy, aki az intézményhez kérelmet nyújt be, ellátotti
jogviszonyt létesít, illetve hozzátartozóik ennek keretében megadja az alábbi, III.
pontban felsorolt adatát.
III.

Kérelmező, ellátott, hozzátartozók adatai

1. A kezelt adatok köre
KESZI, mint adatkezelő a kérelmezők, ellátottak és hozzátartozók, törvényes képviselők

személyes adatait kezeli a kérelem benyújtásától kezdődően.
Kezelt adatok:
- név, születési hely és idő, anyja neve, lakcíme, TAJ száma, telefonszáma, nyugdíjas
törzsszáma
- hozzátartozók adatai: név, cím, telefonszám
- cselekvőképességre vonatkozó adatok, gondnok adatai (név, elérhetőség)
- egészségi állapottal kapcsolatos szenzitív adatok
- jövedelemmel kapcsolatos adatok
- képfelvételek (kamerafelvételek, egyéb pl. rendezvényen készült felvételek)
2. Érintettek
Adatkezelő intézményhez kérelmet
hozzátartozóik, törvényes képviselőik

benyújtók,

ellátotti

jogviszonyba

kerülők,

3. Az adatkezelés célja
Tekintettel a tartós jogviszonyra, a kezelt személyes adatok széles körére, az adatkezelés
célja adatcsoportonként változó.
- név, születési hely és idő, anyja neve, lakcíme, TAJ száma, lakcíme,
cselekvőképessége, gondnok, hozzátartozókra vonatkozó adatok: intézmény törvényi
kötelezettségeinek
teljesítéséhez
szükséges
(bejelentési,
nyilvántartási
kötelezettségének)
- egészségi állapottal kapcsolatos adatok: ellátás megvalósítása
- jövedelemmel kapcsolatos adatok: térítési díj megállapítása
- képfelvételek (kamerafelvételek, egyéb pl. rendezvényen készült felvételek:
csapatépítés céljából)
4. Az adatkezelés jogalapja
Tekintettel a kezelt személyes adatok széles körére, az adatkezelés célja
adatcsoportonként változó, részben jogi kötelezettség teljesítése, részben jogos érdek,
részben hozzájárulás.
Jogi kötelezettség teljesítése:
Intézmény jelentési kötelezettsége (KENYSZI), 1993. III. tv., 1/2000. SzCsM rendelet,
29/1993. évi Korm. rendelet
Ellátotti jogviszonyhoz kapcsolódó adatnyilvántartás a KENYSZI, a TSZG és a
GNSOFT rendszerében történik
Jogos érdek:
Az adatkezelő az adatkezelést jogos érdek alapján végzi.
Az adatkezelő az érdekmérlegelést elvégezte, és az alábbiakat állapította meg:
- az érintett jogai: személyiségi jogainak védelme
- jogos érdek: személy- és vagyonvédelem
- szükségesség és arányosság, célhoz kötöttség, adattakarékosság figyelembe vétele
- az érintettek tájékoztatása jelen szabályzat munkavállaló részére történő átadásával
Hozzájárulás mellett kezelhető adatok:
- jövedelemmel kapcsolatos adatok
- képfelvételek (pl. rendezvényen készült felvételek)
5. Az érintettek jogai
A személyes adataihoz kapcsolódóan a kérelmezőnek, ellátottnak, hozzátartozónak,
törvényes képviselőnek, mint érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.
Érintetti jogok:
a) hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

c) törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
d) az adat kezelésének korlátozása; (kivéve jogszabályi előírások esetén)
e) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek
megtiltása; (kivéve jogszabályi előírások esetén)
f) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése (kivéve jogszabályi
előírások esetén) ; vagy
g) tiltakozás a személyes adat használata ellen (kivéve jogszabályi előírások esetén).
6. Az adatkezelés helye és időtartama
Az adatokat az Intézmény, mint adatkezelő a székhelyén, illetve a telephelyein a kérelem
visszavonásáig, illetve az ellátotti jogviszony fennállása alatt és a megszűnést követően a
jogszabályi előírásoknak megfelelő ideig tárolja.
Bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult az
adatkezelő a személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni.
7. Az adatkezelő személy
KESZI igazgatója
Elérhetősége: intezmenyvezeto@szocmkt.hu
Az adatfeldolgozó személy
A KESZI adatfeldolgozással megbízott munkavállalói
Az adatfeldolgozó kizárólag olyan utasításokat hajthat végre, amelyek írásban
rögzítettek.
Titoktartás kötelezi a személyes adatok kezelésével foglalkozó munkavállalókat.
Az adatbiztonság garantálása érdekében az adatfeldolgozó végrehajtja a szervezési
és technikai intézkedéseket.
Az adatfeldolgozó segíti az adatkezelőt abban, hogy teljesítse kötelezettségeit.
Az adatfeldolgozó az adatkezelő döntése alapján minden személyes adatot
visszajuttat az adatkezelőnek vagy töröl, törli a meglévő másolatokat, egy kivétellel,
ha a tagállami vagy az uniós jog az adatok tárolását írja elő.
Az adatfeldolgozó elősegíti és lehetővé teszi az adatkezelő által vagy az általa
megbízott ellenőr segítségével végzett auditokat, helyszíni vizsgálatokat.
Amennyiben az adatfeldolgozó további adatfeldolgozó segítségét veszi igénybe, úgy
őrá ugyanazok a kötelezettségek vonatkoznak, mint amelyek eredetileg a szerződés
által létrejöttek az adatfeldolgozó és az adatkezelő között.
Az adatvédelmi tisztviselő: belső ellenőr
Elérhetősége: ellenor@szocmkt.hu
8. Adatbiztonsági intézkedések
Az adatokat az Intézmény úgy kezeli, hogy az adatkezelő/adatfeldolgozó személyén kívül
más személy ne láthassa.
Az adatokhoz történő hozzáférés csak biztonságos módon, és akként történhet (jelszóval),
hogy az adatkezelő/adatfeldolgozó személye azonosítható legyen. A jogosultság
indokának megszűnése esetén az adatokhoz történő hozzáférést haladéktalanul meg kell
szüntetni.
9. Az érintettek jogorvoslati lehetőségei
Az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, email címe: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz
amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a
jogszabályi kötelezettségeknek.
A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.

IV.

Adatkezelő, adatfeldolgozó tudomására jutott személyes adatok

1. Üzleti titok
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó az Intézmény a kérelmezőktől, ellátottjaitól,
ellátottak hozzátartozóitól, törvényes képviselőitől Intézménnyel kapcsolatban álló
cégektől, szervektől birtokába kerülő minden adatot üzleti titokként bizalmasan kezel. A
titoktartás megszegéséből származó következményekért, valamint az okozott kárért az
adatkezelőt/adatfeldolgozót teljes körű anyagi és büntetőjogi felelősség terheli, a
mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv és Büntető Törvénykönyv rendelkezései
szerint. E titoktartási kötelezettség az információ megszerzésétől számítva korlátlan
időtartamig érvényes.
Üzleti titok (bizalmas információ) körébe tartozik minden adat, függetlenül attól, hogy a
titokjelleg (bizalmas információ jelleg) a közléskor feltüntetésre került-e az
adathordozón vagy a szóbeli közlés alkalmával erre vonatkozóan kiemelésre került.
Üzleti titok (bizalmas információ) körébe tartozik minden kérelmezővel, ellátottal és
hozzátartozóikkal kapcsolatos adat, információ. Az Intézmény a titoktartás körébe vonja
a kérelmezőkkel, az ellátottakkal és hozzátartozóikkal, megrendelőkkel és a szállítókkal
kapcsolatos valamennyi adatot, információt, beleértve az azokkal kapcsolatos
kommunikációt és dokumentumokat is.
2. Adatkezelés
Az adatkezelésre a felhasználók önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló
nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett
hozzájárulását ahhoz, hogy az általuk közölt személyes adataik, illetve a róluk generált
személyes adatok felhasználásra kerüljenek.
Jelen Tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozók részére történő adattovábbítás a
felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik
személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően
nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes,
kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
Az adatkezelő az általuk kezelt személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott
adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a
külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adják.
a. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag
összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó
beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja,
ez által nem minősül adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.
b. Az adatkezelők bizonyos esetekben – fenntartó, hivatalos bírósági, rendőrségi
megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek
alapos gyanúja miatt az adatkezelők érdekeinek sérelme, a szolgáltatások
biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára
hozzáférhetővé teszik az érintett felhasználó elérhető személyes adatait.

Kelt: Mosonmagyaróvár, 2018. május 25.

ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY HOZZÁJÁRULÁSA AZ ADATVÉDELMI
TÁJÉKOZTATÓBAN FOGLALT ADATOK KEZELÉSÉHEZ
Alulírott
……………………………………………………………………………………………….…….
(név)
………………….…………………………………………………………….…………………………………..
(lakcím)
…………………………………………………………………………..………………….…………… (anyja neve)
az Európai Parlement és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) alapján készült
Adatvédelmi Tájékoztatót megismertem és megértettem, az abban foglalt
adatok kezeléséhez önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló, külső befolyástól
mentes
egyértelmű
hozzájárulásomat
adom
a
következő
adatkezelő/
adatfeldolgozó számára:
Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény
9200 Mosonmagyaróvár, Soproni u. 65.
adószám: 15367637-2-08
tel: 06-96-566-260
Az érintett adatok tárolásának időtartama:
jogszabályi előírásoknak megfelelő ideig

visszavonásig, illetve a

Hozzájárulás tárgyában érintett adatok:
- Az Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt adatok.

Az adatkezelés célja: szociális szolgáltatás nyújtása
Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban,
kérelmét postai úton a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény, 9200
Mosonmagyaróvár, Soproni u. 65. címre vagy elektronikusan az
ellenor@szocmkt.hu címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb
30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.
………………………………………………, 2018. ……………….hó………..nap

………………………………………………………………………….
érintett természetes személy/törvényes képviselője
aláírása

