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Adatvédelmi szabályzat 2019

3. SZÁMÚ MELLÉKELET
Adatfeldolgozók Nyilvántartása
A Szociális Szolgálat tevékenysége során, annak szakszerű ellátása érdekében az érintettek meghatározott személyes adatait vele közalkalmazotti, munka-, megbízási vagy
vállalkozási jogviszonyban álló adatfeldolgozóknak célhoz kötötten továbbítja. Az adatfeldolgozók által történő adatkezelés jogalapja – az adott személyes adatok szerint –
(munka)szerződés, illetve érintetti hozzájárulás.
Az adatfeldolgozókról a Szociális Szolgálat az alábbiakban nyújt tájékoztatást.
ADATFELDOLGOZÓK
Adatfeldolgozó
neve
Budafok-Tétény
Budapest, XXII.
kerületi
Önkormányzat
Intézmények
Gazdasági
Irodája

Budafok-Tétény
Budapest XXII.
kerület
Önkormányzata

Adatfeldolgozó elérhetősége

Cím

1225 Budapest,
Nagytétényi út 274-276.

Telefon

229-2650, 229-0370,
229-2193

Fax

229-2648

E-mail igi@hawk.hu
Cím

1221 Budapest,
Városháztér 11.
Postai cím 1221
Budapest, Pf. 109.

munkaügy,
bérszámfejtés,
gazdálkodási
adatok
nyilvántartása

Kezelt adatok köre

a Szociális Szolgálat közalkalmazottjainak és
munkavállalóinak következő adatai:
-

Telefon 06-1-229-2611
Fax

Tevékenység

229-2664

E-mail onkormanyzat@bp22.hu
Honlap www.budafokteteny.hu

név, születési név, képmás,
lakcím, tartózkodási hely, levelezési cím,
születési hely, idő, anyja neve,
TAJ-szám, adóazonosító jel, személyi igazolvány
szám, személyi azonosító,
állampolgárság,
végzettség, szakmai képzettség, korábbi
munkavégzésre vonatkozó adatok, képességek,
telefonszám, e-mail cím,
hozzátartozó(k) adatai, úgymint
 gyermekek, eltartottak és azok TAJ száma,
valamint a társadalombiztosítási és adójogi
adminisztrációs kötelezettségek
teljesítéséhez és kedvezmények
érvényesítéséhez (pl. családi
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Adatkezelés
jogalapja

Adatkezelés célja

az adatkezelő
jogos érdeke,
jogi
kötelezettségek
teljesítése,
szerződés,
hozzájárulás

a Szociális Szolgálat
működésével
kapcsolatos munkaügyi,
bérszámfejtési és
gazdasági
tevékenységek ellátása
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Cím
Budafok-Tétény
Budapest XXII.
kerület
Önkormányzata

1221 Budapest,
Városháztér 11.
Postai cím 1221
Budapest, Pf. 109.

Telefon 06-1-229-2611
Fax

229-2664

E-mail onkormanyzat@bp22.hu

BudafokTétény,
Budapest XXII.
kerület
Jegyzője

Név

önkormányzati
működéssel
összefüggő,
jogszabályban
szabályozott
adminisztratív
és
törvényességi
felügyeleti
feladatok

adókedvezmény) szükséges adatok
 baleset esetén értesítendő legközelebbi
hozzátartozó vagy egyéb értesítendő személy
adatai (név, elérhetőség),
- munkaegészségügyi adatok (a munkakör
ellátásához mérten)
- bankszámlaszám (pl. munkabér utalásához), a
munkabér összege, letiltások, levonások címei,
ill. bankszámlaszámai
a Szociális Szolgálat ellátásait igénybe vevő
érintett következő adatai:
- név, születési név,
- lakcím, tartózkodási hely,
- hozzátartozó azonosító és kapcsolattartási
adatai,
- TAJ, adószám, személyi szám,
személyigazolvány-szám,
- szociális és egészségügyi adatok,
- érintettre vonatkozó népegészségügyi adatok

dr. Szántó János

Telefon 229-2616
E-mail jegyzo@bp22.hu
Fax

229-2600
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jogszabályi
kötelezettség
teljesítése

a Szocilis Szolgálatra, az
önkormányzatra és az
önkormányzati jegyzőre
vonatkozó jogszabályi
kötelezettségek
teljesítése

