
  
SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 

                        Adatvédelmi szabályzat 2019 

 

1 

Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLATA 

5. SZÁMÚ MELLÉKELET  

A SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT KIEMELT ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEINEK NYILVÁNTARTÁSA
  

 

A SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT ÁLTAL TÖRTÉNŐ EGÉSZSÉGÜGYI ADATKEZELÉS  

 

Az adatkezelés jogalapja: - érintett hozzájárulása, 
- jogszabályi kötelezettség,  
- közérdek, 
- népegészségügyi közérdek. 

Az adatkezelés célja:  

a) étkeztetés szolgáltatás esetében – többek között – 
ételallergia, intolerancia, különleges étrendi igény (pl. 
műtét után stb.), amely információk továbbítása 
történik az étkeztetési vállalkozó részére, illetve az 
étkeztetésben aktuálisan résztvevő munkavállaló vagy 
közalkalmazott részére; 

b) házi segítségnyújtás esetében – többek között – 
gyógyszerelés, gyógyszeríratás és kiváltás, valamint 
pszichés gondozás történik, amely önmagában 
feltételezi az egészségügyi adatok kezelését; 

c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás során szükség 
esetén egészségügyi szakellátás körébe tartozó ellátás 
kezdeményezése történik; 

d) az idősek nappali ellátása során metálhigiénés 
foglalkozás, valamint egészségügyi szűrések és mérések 
történnek, továbbá demens – orvosi dokumentáció 
birtokában – személyekkel is foglalkoznak; 

e) a fogyatékos személyek nappali ellátása során – az 
érintett egészségügyi adataiknak birtokában – 
különböző készségfejlesztő és terápiás szolgáltatásokat 
is nyújt az adatkezelő, amely során – a fejlődés nyomon 
követése céljából – saját egészségügyi dokumentáció is 
keletkezik 

f) a pszichiátriai betegek nappali ellátása (magától 
értetődően); 

g) a fogyatékos személyeket támogató csoport által külön 
gondozási tevékenység biztosítása történik. 

h) a pszichiátriai betegek közösségi ellátása során egyéni 
készségfejlesztés és pszicho-szociális rehabilitáció zajlik. 

i) a fizikai és mentális állapotának megőrzésének, 
javításának, fenntartásának előmozdítása; 

j) az érintett egészségi állapotának nyomon követése; 
k) a társadalombiztosítási, illetve szociális ellátások 

megállapítása, amennyiben az az egészségi állapot 
alapján történik; 
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l) bűnüldözés, továbbá a rendőrségről szóló 1994. évi 
XXXIV. törvényben meghatározott feladatok ellátására 
kapott felhatalmazás körében bűnmegelőzés; 

m) közigazgatási hatósági, szabálysértési, ügyészségi, 
valamint bírósági eljárás; 

n) a munkavégzésre való alkalmasság megállapítása 
függetlenül attól, hogy ezen tevékenység munkaviszony, 
közalkalmazotti, kormányzati szolgálati, közszolgálati vagy 
állami szolgálati jogviszony, hivatásos szolgálati viszony 
vagy egyéb jogviszony keretében történik; 

a szociális ellátásokra jogosult részére a biztonságos 
gyógyszerelés elősegítése 

Az érintettek kategóriái: az érintett ellátást igénybe vevő 

Az adatkezeléssel érintett 
adatok: 

a) az érintett beteg személyazonosító adataira, 
b) az érintett beteg egészségügyi adataira, azaz 

i. az érintettről szóló azon információk, amelyek testi, 
értelmi vagy lelkiállapotára, kóros szenvedélyre, 
illetőleg a megbetegedés vagy elhalálozás, illetőleg 
betegségének a betegségek nemzetközi 
osztályozása szerinti kódja (BNO-kód); 

ii. azon adatokra, amelyeket az érintett 
gyógykezelése, ellátása vagy vizsgálata során állapít 
meg bármely egészségügyi dolgozó; 

iii. illetőleg a gyógykezelés során kezelésre kerülő 
adatokkal kapcsolatba hozható egyéb egészségügyi 
adatokra; végül 

c) az érintett beteg kapcsolattartási adataira. 

A címzettek kategóriái: - háziorvos,  
- pszichológus 
- gyógytornász, fejlesztő, 
- kórház, egyéb egészségügyi szolgáltató, 
- KENYSZI, 
- törvényes képviselő, 
- egyéb szakorvos. 

Adattovábbítás harmadik 
személynek: 

történik 

Adattovábbítás harmadik 
országba: 

nem történik 

Az adatkezelés időtartama/az 
adattörlésre előirányzott 
határidők: 

Az egészségügyi szolgáltatásokat igénybevevő személyek 
személyazonosító és egészségügyi adatait – jogszabályi 
kötelezettség alapján – az alábbi adatkezelési ideig kell kezelni, 
majd azokat véglegesen törölni, illetőleg megsemmisíteni kell: 

a) az egészségügyi dokumentációt az adatfelvételtől 
számított 30 évig, 

b) a zárójelentést 50 évig, 
c) a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az 

annak készítésétől számított 10 évig kell megőrizni, 
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d) a felvételről készített leletet a felvétel készítésétől 
számított 30 évig kell megőrizni. 

 

A SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT ÁLTAL TÖRTÉNŐ SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS 

ADATKEZELÉS 

 

Az adatkezelés jogalapja: - az érintett hozzájárulása 
- jogszabályi kötelezettség 
- közérdek 

Az adatkezelés célja: A szociális adatok kezelésének célja szociális ellátásokra való 
jogosultság megállapítása, az ellátások biztosítása, fenntartása 
és megszüntetése. 

Az érintettek kategóriái: az szociális szolgáltatásokat igénybevevő érintettek 

Az adatkezeléssel érintett 
adatok: 

a) a jogosult és az adott ellátás megállapítása során 
figyelembe vett más személyek személyazonosító adatai, 
lakó- vagy tartózkodási helye, TAJ-száma; 

b) a jogosult állampolgársága, illetve bevándorolt, 
letelepedett, menekült, oltalmazott vagy hontalan 
jogállása; 

c) a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett 
változásokra vonatkozó adatok; 

d) a szociális ellátás megnevezése, jogcíme, összege, 
valamint a jogosultság megszűnésének vagy 
megszüntetésének jogcíme; 

e) a szociális ellátásra való jogosultsággal összefüggő érdemi 
döntés véglegessé válásának időpontja; 

f) a szociális ellátás megállapítása során figyelembe vett, 
egy főre vagy egy fogyasztási egységre jutó jövedelem 
összege; 

g) az ellátás jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevételét 
megállapító végleges döntés esetén az érintett ellátás 
megnevezését és az ellátás megtérítendő összege. 

A címzettek kategóriái: - szociális munkás, 
- intézményvezető, 
- KENYSZI, 
- jegyző 

A jegyzővel közösen vezetett nyilvántartásból a szociális 
hatáskört gyakorló szervek, a gyámügyi feladatokat ellátó 
szervek, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv, az 
egészségbiztosítási szerv, a rehabilitációs hatóság, a kincstár, a 
bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a katonai igazgatási 
szervek, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
intézmények (a továbbiakban együtt: adatigénylésre jogosult 
szervek) részére, eseti megkeresésük vagy adatkérésük alapján, 
törvényben meghatározott feladataik ellátása céljából 
továbbíthatók az általuk törvény alapján kezelhető adatok. 
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Adattovábbítás harmadik 
személynek: 

történik 

Adattovábbítás harmadik 
országba: 

nem történik 

Az adatkezelés időtartama/az 
adattörlésre előirányzott 
határidők: 

Az adatkezelés folyamatos, amennyiben az adatott szociális 
szolgáltatást az érintett folyamatosan veszi igénybe.  
Abban az esetben, ha az érintett a továbbiakban nem kívánja a 
Szociális Szolgálat által nyújtott szociális szolgáltatást igénybe 
venni, úgy adatait az utolsó szolgáltatási cselekmény 
megtörténtét követő 5 év elteltével törlik. 

 

Az étkeztetés szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés 

 

Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése: az érintettel kötött szolgáltatás 
igénybevételére irányuló megállapodás; 

Az adatkezelés célja: A szolgáltatás megvalósítása, az igények felmérése és kezelése, 
információgyűjtés, kapcsolattartás 

Az érintettek kategóriái: az szociális szolgáltatást igénybevevő érintettek 

Az adatkezeléssel érintett 
adatok: 

- név, születési név, képmás, 
- lakcím, tartózkodási hely, levelezési cím,  
- születési hely, idő,  
- állampolgárság, cselekvőképesség 
- ételérzékenység, egyén intolerancia, 
- jövedelemigazolások, jövedelmi viszonyokra vonatkozó 

adatok, 
- tápanyagszükséglet, ahhoz kapcsolódó esetleges 

betegség, 
- telefonszám, e-mail cím 

A címzettek kategóriái: - intézményvezető,  
- szociális asszisztens, 
- étkeztetési vállalkozó, 
- ételkiszállító, 
- szociális munkás, 
- ügyintéző, 
- Intézmények Gazdasági Irodája, 
- önkormányzati testületi tag, önkormányzati jegyző 

Adattovábbítás harmadik 
személynek: 

nem történik 

Adattovábbítás harmadik 
országba: 

nem történik 

Az adatkezelés időtartama/az 
adattörlésre előirányzott 
határidők: 

az adatkezelés a szolgáltatás folyamatos igénybevétele 
esetében folyamatos; 
az adatkezelés haladéktalanul megszűnik a szolgáltatás 
igénybevételének lemondásával, valamint az érintetti 
hozzájárulás visszavonásával 
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A házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó adatkezelés 

 

Az adatkezelés jogalapja: - az érintettel kötött megállapodás, 
- jogszabály rendelkezése,  
- az érintett hozzájárulása 

Az adatkezelés célja: A szolgáltatás megvalósítása, az igények felmérése és kezelése, 
információgyűjtés, kapcsolattartás 

Az érintettek kategóriái: az szociális szolgáltatást igénybevevő érintettek 

Az adatkezeléssel érintett 
adatok: 

- név, születési név, képmás, 
- lakcím, tartózkodási hely, levelezési cím,  
- születési hely, idő,  
- állampolgárság, cselekvőképesség 
- lakhatási körülmények, 
- jövedelmi viszonyok, 
- egészségügyi információk, 
- telefonszám, e-mail cím 

A címzettek kategóriái: - intézményvezető,  
- szociális asszisztens, 
- szociális munkás, 
- ügyintéző, 
- Intézmények Gazdasági Irodája 

Adattovábbítás harmadik 
személynek: 

nem történik 

Adattovábbítás harmadik 
országba: 

nem történik 

Az adatkezelés időtartama/az 
adattörlésre előirányzott 
határidők: 

az adatkezelés a szolgáltatás folyamatos igénybevétele 
esetében folyamatos; 
az adatkezelés haladéktalanul megszűnik a szolgáltatás 
igénybevételének lemondásával, valamint az érintetti 
hozzájárulás visszavonásával 

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó adatkezelés 

 

Az adatkezelés jogalapja: - az érintettel kötött megállapodás, 
- jogszabály rendelkezése,  
- az érintett hozzájárulása 

Az adatkezelés célja: A szolgáltatás megvalósítása, az igények felmérése és kezelése, 
információgyűjtés, kapcsolattartás, segélyhívás, segítségnyújtás, 
veszélyhelyzet felmérése, megelőzése és elhárítása 

Az érintettek kategóriái: az szociális szolgáltatást igénybevevő érintettek 

Az adatkezeléssel érintett 
adatok: 

- név, születési név, képmás, 
- lakcím, tartózkodási hely, levelezési cím,  
- születési hely, idő,  
- állampolgárság, cselekvőképesség 
- lakhatási körülmények, 
- jövedelmi viszonyok, 
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- egészségügyi információk, 
- telefonszám, e-mail cím 

A címzettek kategóriái: - intézményvezető,  
- szociális asszisztens, 
- segítségnyújtó, 
- műszaki szolgáltató – Body Guard Hungary Kft. 
- háziorvos, 
- mentő, 
- rendőrség, 
- szociális munkás, 
- ügyintéző, 
- Intézmények Gazdasági Irodája, 

Adattovábbítás harmadik 
személynek: 

történik: a segítségnyújtó szolgálatok és a műszaki szolgáltató 
részére 

Adattovábbítás harmadik 
országba: 

nem történik 

Az adatkezelés időtartama/az 
adattörlésre előirányzott 
határidők: 

az adatkezelés a szolgáltatás folyamatos igénybevétele 
esetében folyamatos; 
az adatkezelés haladéktalanul megszűnik a szolgáltatás 
igénybevételének lemondásával, valamint az érintetti 
hozzájárulás visszavonásával 

 

Az idősek nappali ellátásához kapcsolódó adatkezelés 

 

Az adatkezelés jogalapja: - az érintettel kötött megállapodás, 
- jogszabály rendelkezése,  
- az érintett hozzájárulása 

Az adatkezelés célja: A szolgáltatás megvalósítása, az igények felmérése és kezelése, 
információgyűjtés, kapcsolattartás 

Az érintettek kategóriái: a szolgáltatást önkéntesen igénybevevő érintettek 

Az adatkezeléssel érintett 
adatok: 

- név, születési név, képmás, 
- lakcím, tartózkodási hely, levelezési cím,  
- születési hely, idő,  
- állampolgárság,  
- egészségügyi és egyéb igények, 
- ételallergia, intolerancia, 
- jövedelmi viszonyok, 
- orvosi igazolások, javaslatok, 
- telefonszám, e-mail cím 

A címzettek kategóriái: - intézményvezető,  
- szociális asszisztens, 
- szociális munkás, 
- ügyintéző, 
- étkeztetési vállalkozó, 
- Intézmények Gazdasági Irodája 

Adattovábbítás harmadik történhet egészségügyi, szociális és egyéb külső szolgáltatók 
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személynek: részére 

Adattovábbítás harmadik 
országba: 

nem történik 

Az adatkezelés időtartama/az 
adattörlésre előirányzott 
határidők: 

az adatkezelés a szolgáltatás folyamatos igénybevétele 
esetében folyamatos; 
az adatkezelés haladéktalanul megszűnik a szolgáltatás 
igénybevételének lemondásával, valamint az érintetti 
hozzájárulás visszavonásával 

 

A fogyatékos személyek nappali ellátásához kapcsolódó adatkezelés 

 

Az adatkezelés jogalapja: - az érintettel kötött megállapodás, 
- jogszabály rendelkezése,  
- az érintett hozzájárulása 

Az adatkezelés célja: A szolgáltatás megvalósítása, az igények felmérése és kezelése, 
információgyűjtés, kapcsolattartás 

Az érintettek kategóriái: a szolgáltatást önkéntesen igénybevevő érintettek 

Az adatkezeléssel érintett 
adatok: 

- név, születési név, képmás, 
- lakcím, tartózkodási hely, levelezési cím,  
- születési hely, idő,  
- állampolgárság,  
- egészségügyi és egyéb igények, 
- ételallergia, intolerancia, 
- jövedelmi viszonyok, 
- orvosi igazolások, javaslatok, 
- telefonszám, e-mail cím 

A címzettek kategóriái: - intézményvezető,  
- szociális asszisztens, 
- szociális munkás, 
- ügyintéző, 
- orvos,  
- gyógytornász, fejlesztő, pszichológus, 
- úszás-oktató, 
- étkeztetési vállalkozó, 
- Intézmények Gazdasági Irodája 

Adattovábbítás harmadik 
személynek: 

történhet egészségügyi, szociális és egyéb külső szolgáltatók 
részére 

Adattovábbítás harmadik 
országba: 

nem történik 

Az adatkezelés időtartama/az 
adattörlésre előirányzott 
határidők: 

az adatkezelés a szolgáltatás folyamatos igénybevétele 
esetében folyamatos; 
az adatkezelés haladéktalanul megszűnik a szolgáltatás 
igénybevételének lemondásával, valamint az érintetti 
hozzájárulás visszavonásával 
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A fogyatékos személyeket támogató csoport tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelés 

 

Az adatkezelés jogalapja: - az érintettel kötött megállapodás, 
- jogszabály rendelkezése,  
- az érintett hozzájárulása 

Az adatkezelés célja: A szolgáltatás megvalósítása, az igények felmérése és kezelése, 
információgyűjtés, kapcsolattartás 

Az érintettek kategóriái: a szolgáltatást önkéntesen igénybevevő érintettek 

Az adatkezeléssel érintett 
adatok: 

- név, születési név, képmás, 
- lakcím, tartózkodási hely, levelezési cím,  
- születési hely, idő,  
- állampolgárság,  
- egészségügyi és pszichológiai adatok, 
- jövedelmi viszonyok, 
- orvosi igazolások, javaslatok, 
- telefonszám, e-mail cím 

A címzettek kategóriái: - intézményvezető,  
- szociális asszisztens, 
- szociális munkás, 
- orvos,  
- Intézmények Gazdasági Irodája 

Adattovábbítás harmadik 
személynek: 

történhet egészségügyi, szociális és egyéb külső szolgáltatók 
részére 

Adattovábbítás harmadik 
országba: 

nem történik 

Az adatkezelés időtartama/az 
adattörlésre előirányzott 
határidők: 

az adatkezelés a szolgáltatás folyamatos igénybevétele 
esetében folyamatos; 
az adatkezelés haladéktalanul megszűnik a szolgáltatás 
igénybevételének lemondásával, valamint az érintetti 
hozzájárulás visszavonásával 

 

A pszichiátriai betegek nappali ellátásához kapcsolódó adatkezelés 

 

Az adatkezelés jogalapja: - az érintettel kötött megállapodás, 
- jogszabály rendelkezése,  
- az érintett hozzájárulása 

Az adatkezelés célja: A szolgáltatás megvalósítása, az igények felmérése és kezelése, 
információgyűjtés, kapcsolattartás 

Az érintettek kategóriái: a szolgáltatást önkéntesen igénybevevő érintettek 

Az adatkezeléssel érintett 
adatok: 

- név, születési név, képmás, 
- lakcím, tartózkodási hely, levelezési cím,  
- születési hely, idő,  
- állampolgárság,  
- egészségügyi és pszichológiai adatok, 
- jövedelmi viszonyok, 
- orvosi igazolások, javaslatok, 
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- telefonszám, e-mail cím 

A címzettek kategóriái: - intézményvezető,  
- szociális asszisztens, 
- szociális munkás, 
- ügyintéző, 
- orvos,  
- gyógytornász, fejlesztő, pszichológus, 
- étkeztetési vállalkozó, 
- Intézmények Gazdasági Irodája 

Adattovábbítás harmadik 
személynek: 

történhet egészségügyi, szociális és egyéb külső szolgáltatók 
részére 

Adattovábbítás harmadik 
országba: 

nem történik 

Az adatkezelés időtartama/az 
adattörlésre előirányzott 
határidők: 

az adatkezelés a szolgáltatás folyamatos igénybevétele 
esetében folyamatos; 
az adatkezelés haladéktalanul megszűnik a szolgáltatás 
igénybevételének lemondásával, valamint az érintetti 
hozzájárulás visszavonásával 

 

A pszichiátriai betegek közösségi ellátásához kapcsolódó adatkezelés 

 

Az adatkezelés jogalapja: - az érintettel kötött megállapodás, 
- jogszabály rendelkezése,  
- az érintett hozzájárulása 

Az adatkezelés célja: A szolgáltatás megvalósítása, az igények felmérése és kezelése, 
információgyűjtés, kapcsolattartás 

Az érintettek kategóriái: a szolgáltatást önkéntesen igénybevevő érintettek 

Az adatkezeléssel érintett 
adatok: 

- név, születési név, képmás, 
- lakcím, tartózkodási hely, levelezési cím,  
- születési hely, idő,  
- állampolgárság,  
- egészségügyi és pszichológiai adatok, 
- orvosi igazolások, javaslatok, 
- telefonszám, e-mail cím 

A címzettek kategóriái: - intézményvezető,  
- szociális asszisztens, 
- szociális munkás, 
- orvos,  
- hivatásos gondnok 

Adattovábbítás harmadik 
személynek: 

történhet egészségügyi, szociális és egyéb külső szolgáltatók 
részére 

Adattovábbítás harmadik 
országba: 

nem történik 

Az adatkezelés időtartama/az 
adattörlésre előirányzott 
határidők: 

az adatkezelés a szolgáltatás folyamatos igénybevétele 
esetében folyamatos; 
az adatkezelés haladéktalanul megszűnik a szolgáltatás 
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igénybevételének lemondásával, valamint az érintetti 
hozzájárulás visszavonásával 

 

A KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONNYAL ÉS MUNKAVISZONNYAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS 

 

A közalkalmazotti jogviszony és a munkaviszony létesítését megelőzően folytatott adatkezelés 

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása 

Az adatkezelés célja: pályázat elbírálása, munkaszerződés kötése, kinevezés 

Az érintettek kategóriái: az álláspályázatra jelentkező személyek; 

Az adatkezeléssel érintett 
adatok: 

- név, születési név, képmás, 
- lakcím, tartózkodási hely, levelezési cím,  
- születési hely, idő,  
- állampolgárság,  
- végzettség, szakmai képzettség, korábbi munkavégzésre 

vonatkozó adatok, képességek 
- telefonszám, e-mail cím 

A címzettek kategóriái: - a munkáltatói jogkör gyakorlója, a humánpolitikai 
feladatot ellátó munkavállaló(k) – az álláspályázat 
elbírálása körében,  

- üzemorvos – az esetlegesen szükséges 
munkaegészségügyi alkalmassági vizsgálat elvégzése 
körében, 

- Intézmények Gazdasági Irodája 
- önkormányzati testületi tag, önkormányzati jegyző – a 

közalkalmazotti kinevezéssel és álláspályázattal 
kapcsolatos jogszabályon alapuló adatkezelés körében 

Adattovábbítás harmadik 
személynek: 

nem történik 

Adattovábbítás harmadik 
országba: 

nem történik 

Az adatkezelés időtartama/az 
adattörlésre előirányzott 
határidők: 

- a közalkalmazott vagy a munkavállaló kiválasztását 
követően a ki nem választott jelentkezők tekintetében az 
adatkezelési cél megszűnik, ezért a jelentkezők személyes 
adatait haladéktalanul törölni kell, ez alól kivétel, ha a 
jelentkező a pályázat megőrzését további egy évig írásban 
kéri 

- fennáll a törlési kötelezettség abban az esetben is, ha az 
érintett még a jelentkezés során meggondolja magát, 
visszavonja pályázatát. A jelentkezőt tájékoztatni kell a 
kiválasztás tárgyában hozott döntés eredményéről. 

A munkakörre való alkalmassági vizsgálat során végzett adatkezelés 
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Az adatkezelés jogalapja: - az érintett hozzájárulása (a közalkalmazotti jogviszony 
vagy a munkaviszony létesítése előtt),  

- szerződés (kinevezés, a munkaszerződés) teljesítése, 
valamint 

- a munkáltató jogos érdeke 

Az adatkezelés célja: munkakör betöltésére való alkalmasság megállapítása, 
közalkalmazotti jogviszony vagy munkaviszony létesítése, 
pályázat elbírálása, döntés a közalkalmazotti jogviszony vagy 
munkaviszony fenntarthatóságáról 

Az érintettek kategóriái: az álláspályázatra jelentkező személyek; közalkalmazottak, 
munkavállalók 

Az adatkezeléssel érintett 
adatok: 

- név, születési név, képmás 
- lakcím, tartózkodási hely, levelezési cím,  
- születési hely, idő,  
- munkakör vagy tervezett/megpályázott munkakör,  
- állampolgárság,  
- TAJ-szám,  
- hozzátartozó(k) adatai, 

A címzettek kategóriái: - üzemorvos/a vizsgálatot végző személy – az esetlegesen 
szükséges munkaegészségügyi alkalmassági vizsgálat 
elvégzése körében; 

- Intézmények Gazdasági Irodája; 
- a munkáltatói jogkör gyakorlója, a humánpolitikai 

feladatot ellátó munkavállaló(k) – kizárólag a vizsgálat 
eredményét (alkalmas/nem alkalmas) ismerhetik meg 
annak érdekében, hogy a közalkalmazotti jogviszony vagy 
munkaviszony létesítése vagy fenntarthatósága tárgyában 
döntést hozhassanak 

Adattovábbítás harmadik 
személynek: 

nem történik 

Adattovábbítás harmadik 
országba: 

nem történik 

Az adatkezelés időtartama/az 
adattörlésre előirányzott 
határidők: 

- A munkáltató által megismert vizsgálati eredményt a 
közalkalmazotti jogviszony vagy a munkaviszony 
megszűnését követő három év elteltével törölni kell, 

- negatív eredménnyel zárult álláspályázat esetén az 
alkalmassági vizsgálat eredményét a pályázati 
dokumentáció részeként törölni kell,  
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A KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONY ÉS A MUNKAVISZONY FENNÁLLÁSA ALATT FOLYTATOTT 

ADATKEZELÉS 

 

Munkaügyi nyilvántartás keretében folytatott adatkezelés 

 

Az adatkezelés jogalapja: - szerződés (kinevezés, a munkaszerződés) teljesítése, 
valamint 

- a munkáltató jogos érdeke 

Az adatkezelés célja: a közalkalmazotti jogviszonyból vagy a munkaviszonyból eredő 
kötelezettségek teljesítése, (bérfizetés), a közalkalmazotti 
jogviszonyból vagy a munkaviszonyból eredő jogok gyakorlása, 
közalkalmazotti jogviszony vagy munkaviszony létrehozása, 
megszüntetése 

Az érintettek kategóriái: közalkalmazottak, munkavállalók 

Az adatkezeléssel érintett 
adatok: 

- 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 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 címzettek kategóriái: - a munkáltatói jogkör gyakorlója, a humánpolitikai 
feladatot ellátó munkavállaló(k), 

- üzemorvos/a vizsgálatot végző személy – az esetlegesen 
szükséges munkaegészségügyi alkalmassági vizsgálat 
elvégzése körében, 

- bérszámfejtő, könyvelő, pénzügyi munkatárs – a 
feladatuk ellátásához szükséges mértékben, 

- Intézmények Gazdasági Irodája 
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Adattovábbítás harmadik 
személynek: 

nem történik 

Adattovábbítás harmadik 
országba: 

nem történik 

Az adatkezelés időtartama/az 
adattörlésre előirányzott 
határidők: 

- a közalkalmazotti jogviszony vagy a munkaviszony 
fennállásának ideje, továbbá  

- a közalkalmazotti jogviszony vagy a munkaviszony 
megszűnését követően a közalkalmazotti jogviszonnyal 
vagy a munkaviszonnyal összefüggő esetleges követelések 
elévülésétől számított 5 év, 

- az adatkezelés időtartama továbbá a munkáltatóra 
irányadó jogszabályokban meghatározott kötelezettségek 
(adóhatóság, társadalombiztosítási szervek, KSH, 
munkaügyi hatóság, kormányhivatal stb. által jogszabály 
alapján igényelhető adatszolgáltatások) teljesítéséhez 
igazodik 

 

SZÁMVITELI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATKEZELÉS 

 

Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése különösen, de nem kizárólagosan 
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései 

alapján,  
- az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 

rendelkezései alapján, valamint 
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 

törvény rendelkezései – különösen annak 159. § (1) 
bekezdése (számla kötelező adattartalma) – alapján 

Az adatkezelés célja: számla kötelező adattartalmának megállapítása, számla 
kibocsátása, kapcsolódó könyvviteli feladatok ellátása, továbbá 
egyéb pénzügyi jogi kötelezettségek betartása 

Az érintettek kategóriái: a Szociális Szolgálat természetes személy szerződéses partnerei 

Az adatkezeléssel érintett 
adatok: 

a Szociális Szolgálat természetes személy szerződéses partnerei, 
továbbá az Szociális Szolgálat szerződéses partnerei nevében 
vagy megbízása alapján eljáró természetes személyek családi és 
utóneve, születési helye, ideje, anyja születési neve, lakcíme, 
ennek hiányában tartózkodási helye, az azonosító okmányának 
típusa és száma 

A címzettek kategóriái: - a számla kibocsátást munkaköri feladatként ellátó vezető, 
közalkalmazott vagy munkavállaló,  

- a könyvviteli tevékenységet ellátó vezető, közalkalmazott, 
munkavállaló vagy azt megbízási szerződés alapján 
teljesítő adatfeldolgozó, továbbá 

- Intézmények Gazdasági Irodája 

Adattovábbítás harmadik 
személynek: 

történik 
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Adattovábbítás harmadik 
országba: 

nem történik 

Az adatkezelés időtartama/az 
adattörlésre előirányzott 
határidők: 

a Szociális Szolgálat a szerződéses kapcsolat megszűnésétől 
számított 8 évig jogosult az fentiekben megjelölt jogi 
kötelezettség teljesítése során rögzített személyes adatok 
kezelésére 

 

ADÓ- ÉS JÁRULÉKKÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS 

 

Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése különösen, de nem kizárólagosan 
az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezései 
alapján 

Az adatkezelés célja: a munkáltatói adó-, járulék- és társadalombiztosítási 
kötelezettségek teljesítése 

Az érintettek kategóriái: az Szociális Szolgálat közalkalmazottjai, munkavállalói és 
konkrét esetben érintett családtagjaik 

Az adatkezeléssel érintett 
adatok: 

a Szociális Szolgálat vezetője, közalkalmazottjai, munkavállalói, 
családtagjaik Art. 50. § (2) bekezdésben meghatározott adatai, 
kiemelve ezekből a természetes személy természetes 
személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet és a titulust 
is), nemét, állampolgárságát, a természetes személy 
adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét 

A címzettek kategóriái: - a Szociális Szolgálat adózási, könyvelési, bérszámfejtési 
tevékenységet munkaköri feladatként vagy megbízási 
szerződés alapján ellátó adatfeldolgozói, 

- Intézmények Gazdasági Irodája 

Adattovábbítás harmadik 
személynek: 

történik 

Adattovábbítás harmadik 
országba: 

nem történik 

Az adatkezelés időtartama/az 
adattörlésre előirányzott 
határidők: 

a Szociális Szolgálat a jogviszony megszűnésétől számított 8 évig 
jogosult az fentiekben megjelölt jogi kötelezettség teljesítése 
során rögzített személyes adatok kezelésére 
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SZERZŐDÉS (KIVÉVE MUNKASZERZŐDÉS ÉS KINEVEZÉS) TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS 

ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG 

 

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése 

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás, a szerződésből eredő igényérvényesítés, 
szerződéses kötelezettségeknek való megfelelés biztosítása 

Az érintettek kategóriái: - mindazon természetes személyek, akik a Szociális 
Szolgálattal szerződéses kapcsolatot létesítenek, vagy 
szerződéses kapcsolat létesítésében képviselőként részt 
vesznek, 

- mindazon természetes személyek, akik a Szociális 
Szolgálattal szerződő nem természetes személyek 
képviseletre jogosult tagjai, munkavállalói, megbízottjai, 
alvállalkozói, egyéb közreműködői 

Az adatkezeléssel érintett 
adatok: 

a konkrét szerződés tartalmától függően – különösen, de nem 
kizárólagosan – a következő adatok:  

- név,  
- lakcím, tartózkodási hely, levelezési cím,  
- születési hely, idő, anyja neve, 
- munkakör, képviseleti jogosultság megnevezése,  
- telefonszám, e-mail cím,  
- adóazonosító jel, adószám, vállalkozói igazolvány szám, 

egyéb azonosító szám, 
- személyi igazolvány szám, személyi azonosító, 
- bankszámlaszám 

A címzettek kategóriái: - a Szociális Szolgálat vezetője,  
- a Szociális Szolgálat ügyfélszolgálati munkakörük vagy 

megbízás alapján ellátó adatfeldolgozói,  
- a Szociális Szolgálatnak a szerződés megkötésére jogosult 

képviselője,  
- Intézmények Gazdasági Irodája, 
- a XXII. Kerület önkormányzata, jegyzője 

Adattovábbítás harmadik 
személynek: 

jellemzően nem történik, de a konkrét szerződés tartalmától és 
jellegétől függően történhet [ha például a szerződés megkötését 
valamely hatóságnak (pl.: NAV, földhivatal, egyéb lajstromozó 
hatóság) bejelenteni kötelező] 

Adattovábbítás harmadik 
országba: 

nem történik 

Az adatkezelés időtartama/az 
adattörlésre előirányzott 
határidők: 

a szerződés fennállásának ideje és a szerződéses jogviszony 
megszűnését követően az igények elévülésének idejétől 
számított 5 év 

 

 

http://szocszolg22.hu/

