ADATLELTÁR
Az adatkezelő neve és elérhetősége:
Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Ter(leti Gyermekvédelmi Szakszolgálat
ǐǈǈǈ Székesfehérvár T(zér utca ǎɡ
Tel.: +36 22 315130
Email: fmgyk@t-online.hu
Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:
Deresné Tanárki Mária Intézményvezető
Tel.: +36 22 329 011; +36 20 6200 570
Email: fmgyk@t-online.hu
Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségeɣ

Az adatbázisɢ illetve nyilvántartás neveɣ
5rökbefogadási rendszer 5FR
1.

Az adatokért felelős
munkakörének megnevezése

5rökbefogadási tanácsadó

2.

A kezelt adat minősítése ɭ ǉɮ

Személyes adat

3.

Az adat formátuma ɭ Ǌɮ

elektronikus nyilvántartás

4.

Az adatkezelés célja

örökbefogadó sz(lők és leendő
örökbefogadó sz(lők nyilvántartása

5.

Az adatkezelés jogalapja ɭ ǋɮ

ǊǋǍ ǉǑǑǏɡ ɭXIIɡ ǉǏɡɮ Kormɡ rɡ ǉǉɡ A
(3)bek

6.

Az adatkezelés időtartama

cél megvalósulásáigɢ az örökbefogadás
lezárulásig aktívɢ majd ǉǈ évig passzív
adatkezelés

7.

Az érintettek köre ɭaz érintettek
kategóriáinakɢ valamint a
személyes adatok kategóriáinak
ismertetése (*4)

alkalmas örökbefogadó sz(lők és örökbe
fogadni szándékozó jelentkezők

8.

Az adatok forrása ɭ Ǎɮ

ɤǉǉ B

érintett nyilatkozataɢ hatósági nyilvántartás

9.

10.

11.

12.
13.

Az adatok fajtái (*6)

A hozzáférés módja ɭ Ǐɮ
Olyan címzettek kategóriáiɢ
akikkel a személyes adatokat
közlikɢ vagy közölni fogjákɢ ide
értve a harmadik országbeli
címzetteketɢ vagy nemzetközi
szervezeteket
A k(lönböző adatkategóriák
törlésére előirányzott határidők
Az adatok védelmére tett
technikai és szervezési
intézkedések általános leírása

családi névɢ utónévɢ sz(letési hely és időɢ
anyja neveɢ állampolgárságɢ családi állapotɢ
nemɢ iskolai végezettségɢ foglalkozásɢ
lakóhelyɢlevelezési címɢ egészség(gyi állapotɢ
gyermeke neve sz(letési dátumaɡ TAJ számɢ
örökbefogadói alkalmasságra vonatkozó
adatokɢ határozat száma és kelte
internet alapú kezelőfel(letɢ korlátozott
hozzáférés csak az adatkezelésre jogosult
számára

-

nincs előre meghatározva
Az informatikai és biztonsági szabályzatɢ
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
szerint

*1
a)
b)
c)
d)
e)
f)
*2

közérdekből nyilvános adat
közérdekű adat
személyes adat
személyes k(lönleges adat
bűn(gyi személyes adat
minősített adat

plɡ Excel táblaɢ papíralapú nyilvántartásɢ adatbázisɢ internetes fel(letɢ
intranetes fel(letɢ stbɡ

*3
a)
b)
*4

jogszabály ɭpontos megjelölésselɮ
az érintett hozzájárulása

plɡ az XYZǉǊǋǌǍ kiemelt projekt által támogatott személyekɢ vagy az
XYZ12345 kiemelt projekt által támogatott vállalkozásokɢ stbɡ

*5
a)

az érintett nyilatkozata

b)
c)

hatósági nyilvántartás
más adatkezelő nyilvántartása

*6

plɡ névɢ sz(letési dátumɢ stbɡ

*7

plɡ weboldal internet címeɢ szerveren lévő tárhely elérési útvonalaɢ stbɡ

ADATLELTÁR
Az adatkezelő neve és elérhetősége:
Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Ter(leti Gyermekvédelmi Szakszolgálat
ǐǈǈǈ Székesfehérvár T(zér utca ǎɡ
Tel.: +36 22 315130
Email: fmgyk@t-online.hu
Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:
Deresné Tanárki Mária Intézményvezető
Tel.: +36 22 329 011; +36 20 6200 570
Email: fmgyk@t-online.hu
Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségeɣ

Az adatbázisɢ illetve nyilvántartás neveɣ
Utánkövetés
1.

Az adatokért felelős
munkakörének megnevezése

5rökbefogadási tanácsadó

2.

A kezelt adat minősítése ɭ ǉɮ

Személyes adat

3.

Az adat formátuma ɭ Ǌɮ

Papíralapú nyilvántartás

4.

Az adatkezelés célja

utánkövetés nyilvántartásaɢ utánkövetés
megvalósítása

5.

Az adatkezelés jogalapja (*3)

ǉǑǑǏɡévi XXXIɡ tv ǉǌǉɡ ɭǉɮ bek fɮ pont

Az adatkezelés időtartama

örökbefogadás lezárulta után a határozat
jogerősség válásától kezdve

6.

7.

8.

Az érintettek köre ɭaz érintettek
kategóriáinakɢ valamint a
személyes adatok kategóriáinak
ismertetése (*4)
Az adatok forrása ɭ Ǎɮ

örökbefogadó sz(lők és örökbefogadott
gyermek

Hatósági nyilvántartás

9.

10.

11.

12.
13.

Az adatok fajtái ɭ ǎɮ

névɢ lakcímɢ határozat száma és kelte

A hozzáférés módja ɭ Ǐɮ

zárt iratszekrény korlátozott hozzáférésɣ csak
az adatkezelésre jogosult számára

Olyan címzettek kategóriáiɢ
akikkel a személyes adatokat
közlikɢ vagy közölni fogjákɢ ide
értve a harmadik országbeli
címzetteketɢ vagy nemzetközi
szervezeteket
A k(lönböző adatkategóriák
törlésére előirányzott határidők
Az adatok védelmére tett
technikai és szervezési
intézkedések általános leírása

örökbefogadást engedélyező gyámhivatal
részére ǉǍ ǉǑǑǐɡ ɭIVɡ ǋǈɡɮ NM rendelet ǉǌǐ Cɡ
ɭǋɮ bekɡ ɤǉǑǑǏɡ évi XXXIɡ törvény ǉǋǍ Cɡ
alapján

ǉǑǑǏɡ évi XXXIɡ tv ǉǌǊɡ ɭǉɮ bek
Az informatikai és biztonsági szabályzatɢ
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
szerint

*1
a)
b)
c)
d)
e)
f)
*2

közérdekből nyilvános adat
közérdekű adat
személyes adat
személyes k(lönleges adat
bűn(gyi személyes adat
minősített adat

plɡ Excel táblaɢ papíralapú nyilvántartásɢ adatbázisɢ internetes fel(letɢ
intranetes fel(letɢ stbɡ

*3
a)
b)
*4

jogszabály ɭpontos megjelölésselɮ
az érintett hozzájárulása

pl. az XYZ12345 kiemelt projekt által támogatott személyekɢ vagy az
XYZ12345 kiemelt projekt által támogatott vállalkozásokɢ stbɡ

*5
a)
b)
c)

az érintett nyilatkozata
hatósági nyilvántartás
más adatkezelő nyilvántartása

*6

plɡ névɢ sz(letési dátumɢ stbɡ

*7

plɡ weboldal internet címeɢ szerveren lévő tárhely elérési útvonalaɢ stbɡ

ADATLELTÁR
Az adatkezelő neve és elérhetősége:
Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Ter(leti Gyermekvédelmi Szakszolgálat
ǐǈǈǈ Székesfehérvár T(zér utca ǎɡ
Tel.: +36 22 315130
Email: fmgyk@t-online.hu
Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:
Deresné Tanárki Mária Intézményvezető
Tel.: +36 22 329 011; +36 20 6200 570
Email: fmgyk@t-online.hu
Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségeɣ

Az adatbázisɢ illetve nyilvántartás neveɣ
5rökbe adható gyerekek nyilvántartása
1.

Az adatokért felelős
munkakörének megnevezése

5rökbefogadási tanácsadó

2.

A kezelt adat minősítése ɭ ǉɮ

Személyes adat

3.

Az adat formátuma ɭ Ǌɮ

papíralapú nyilvántartás

4.

Az adatkezelés célja

örökbe fogadhatóvá nyilvánított gyerekek
nyilvántartása

5.

Az adatkezelés jogalapja ɭ ǋɮ

Jogszabály ǉǍ ǉǑǑǐɡɭIVɡǋǈɡɮ NM rendelet
ǉǌǍɡ ɭǉɮ aɮ
ǉǑǑǏɡ évi XXXIɡ tvɡ ǉǋǍɡ ɭǍɮ bek eɮpont

6.

Az adatkezelés időtartama

jogerősen örökbefogadhatóvá nyilvánítástól
ǉǑǑǏɡ évi XXXIɡ tv ǉǌǉ Eɡ ɭǏɮ bekezdésben
meghatározottak szerint

7.

Az érintettek köre ɭaz érintettek
kategóriáinakɢ valamint a
személyes adatok kategóriáinak
ismertetése (*4)

örökbe adható gyerekek

8.

9.

10.

11.

12.
13.

Az adatok forrása ɭ Ǎɮ

Az adatok fajtái ɭ ǎɮ

A hozzáférés módja ɭ Ǐɮ
Olyan címzettek kategóriáiɢ
akikkel a személyes adatokat
közlikɢ vagy közölni fogjákɢ ide
értve a harmadik országbeli
címzetteketɢ vagy nemzetközi
szervezeteket
A k(lönböző adatkategóriák
törlésére előirányzott határidők
Az adatok védelmére tett
technikai és szervezési
intézkedések általános leírása

gyámhivatali határozat
Névɢ sz(letési hely és időɡ anyja neveɢ apja
neveɢ törvényes képviselő neveɢ testvér
számaɢ egészség(gyi állapotɢ családi jogállás
ɢvérszerinti sz(lő neveɢ sz(letési helye és időɢ
foglalkozásɢ lakóhelyɢ iskolai végzettségɢ
egészség(gyi állapot
zárt iratszekrény korlátozott hozzáférésɣ csak
az adatkezelésre jogosult számára

Emberi Erőforrások Minisztériuma
ǉǑǑǏɡ évi XXXIɡ tv ǉǋǎɡ ǐǊɮ bek dɮ pont
alapján

nincs előre meghatározva
Az informatikai és biztonsági szabályzatɢ
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
szerint

*1
a)
b)
c)
d)
e)
f)
*2

közérdekből nyilvános adat
közérdekű adat
személyes adat
személyes k(lönleges adat
bűn(gyi személyes adat
minősített adat

plɡ Excel táblaɢ papíralapú nyilvántartásɢ adatbázisɢ internetes fel(letɢ
intranetes fel(letɢ stbɡ

*3
a)
b)
*4

jogszabály ɭpontos megjelölésselɮ
az érintett hozzájárulása

pl. az XYZ12345 kiemelt projekt által támogatott személyekɢ vagy az
XYZ12345 kiemelt projekt által támogatott vállalkozásokɢ stbɡ

*5
a)
b)
c)

az érintett nyilatkozata
hatósági nyilvántartás
más adatkezelő nyilvántartása

*6

plɡ névɢ sz(letési dátumɢ stbɡ

*7

plɡ weboldal internet címeɢ szerveren lévő tárhely elérési útvonalaɢ stbɡ

ADATLELTÁR
Az adatkezelő neve és elérhetősége:
Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Ter(leti Gyermekvédelmi Szakszolgálat
ǐǈǈǈ Székesfehérvár T(zér utca ǎɡ
Tel.: +36 22 315130
Email: fmgyk@t-online.hu
Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:
Deresné Tanárki Mária Intézményvezető
Tel.: +36 22 329 011; +36 20 6200 570
Email: fmgyk@t-online.hu
Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségeɣ

Az adatbázisɢ illetve nyilvántartás neveɣ
5rökbefogadók nyilvántartása
1.

Az adatokért felelős
munkakörének megnevezése

5rökbefogadási tanácsadó

2.

A kezelt adat minősítése ɭ ǉɮ

személyes adat

3.

Az adat formátuma ɭ Ǌɮ

papíralapú nyilvántartás

4.

Az adatkezelés célja

5rökbefogadás elősegítése az alkalmas
örökbefogadók nyilvántartásával

5.

Az adatkezelés jogalapja ɭ ǋɮ

ǉǍ ǉǑǑǐɡɭIVɡǋǈɡɮ NM rendelet ǉǌǎɡ ɭǉɮ-(2) bek
ǉǑǑǏɡévi XXXIɡ tv ǉǋǍɡ ɭǍɮbek bɮpont

6.

Az adatkezelés időtartama

leendő örökbefogadók alkalmasságának
megállapításától kezdve

Az érintettek köre ɭaz érintettek
kategóriáinakɢ valamint a
személyes adatok kategóriáinak
ismertetése (*4)

alkalmas örökbefogadó sz(lők

7.

8.

Az adatok forrása ɭ Ǎɮ

érintett nyilatkozata

9.

10.

11.

12.
13.

Az adatok fajtái ɭ ǎɮ

névɢ sz(letési hely és időɢ lakcímɢ vagyoni
helyzetre vonatkozó adatok

A hozzáférés módja ɭ Ǐɮ

zárt iratszekrény korlátozott hozzáférésɣ csak
az adatkezelésre jogosult számára

Olyan címzettek kategóriáiɢ
akikkel a személyes adatokat
közlikɢ vagy közölni fogjákɢ ide
értve a harmadik országbeli
címzetteketɢ vagy nemzetközi
szervezeteket
A k(lönböző adatkategóriák
törlésére előirányzott határidők
Az adatok védelmére tett
technikai és szervezési
intézkedések általános leírása

-

nincs előre meghatározva
Az informatikai és biztonsági szabályzatɢ
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
szerint

*1
a)
b)
c)
d)
e)
f)
*2

közérdekből nyilvános adat
közérdekű adat
személyes adat
személyes k(lönleges adat
bűn(gyi személyes adat
minősített adat

plɡ Excel táblaɢ papíralapú nyilvántartásɢ adatbázisɢ internetes fel(letɢ
intranetes fel(letɢ stbɡ

*3
a)
b)
*4

jogszabály ɭpontos megjelölésselɮ
az érintett hozzájárulása

plɡ az XYZǉǊǋǌǍ kiemelt projekt által támogatott személyekɢ vagy az
XYZ12345 kiemelt projekt által támogatott vállalkozásokɢ stbɡ

*5
a)
b)
c)
*6

az érintett nyilatkozata
hatósági nyilvántartás
más adatkezelő nyilvántartása

plɡ névɢ sz(letési dátumɢ stbɡ

*7

plɡ weboldal internet címeɢ szerveren lévő tárhely elérési útvonalaɢ stbɡ

ADATLELTÁR
Az adatkezelő neve és elérhetősége:
Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Ter(leti Gyermekvédelmi Szakszolgálat
ǐǈǈǈ Székesfehérvár T(zér utca ǎɡ
Tel.: +36 22 315130
Email: fmgyk@t-online.hu
Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:
Deresné Tanárki Mária Intézményvezető
Tel.: +36 22 329 011; +36 20 6200 570
Email: fmgyk@t-online.hu
Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségeɣ

Az adatbázisɢ illetve nyilvántartás neveɣ
Környezettanulmány ɭ5Bɮ
1.

Az adatokért felelős
munkakörének megnevezése

5rökbefogadási tanácsadó

2.

A kezelt adat minősítése ɭ ǉɮ

személyes adat

3.

Az adat formátuma ɭ Ǌɮ

papíralapú nyilvántartás elektronikus
fel(leten rögzítve

4.

Az adatkezelés célja

5.

Az adatkezelés jogalapja ɭ ǋɮ

ǉǍɡ ǉǑǑǐɡ IVɡ ǋǈɡ NM rɡ ǉǌǎɡ ɭǍɮ bek
ǉǑǑǏɡ évi XXXIɡ tv ǉǋǍɡ ɭǉɮ bɮ

6.

Az adatkezelés időtartama

alkalmassági eljárás kezdetétől a gyámhivatal
részére szóló javaslat elkész(léséig

7.

8.

Az érintettek köre ɭaz érintettek
kategóriáinakɢ valamint a
személyes adatok kategóriáinak
ismertetése (*4)

Az adatok forrása ɭ Ǎɮ

5rökbefogadói alkalmasság megállapítása

örökbe fogadni szándékozó személyek

érintett nyilatkozata

9.

10.

11.

12.
13.

Az adatok fajtái ɭ ǎɮ

személyi adatɢ elérhetőségɢ jövedelemɢ
foglalkozásra családi állapotra vonatkozó
adatok

A hozzáférés módja ɭ Ǐɮ

zárt iratszekrény korlátozott hozzáférésɣ csak
az adatkezelésre jogosult számára

Olyan címzettek kategóriáiɢ
akikkel a személyes adatokat
közlikɢ vagy közölni fogjákɢ ide
értve a harmadik országbeli
címzetteketɢ vagy nemzetközi
szervezeteket
A k(lönböző adatkategóriák
törlésére előirányzott határidők
Az adatok védelmére tett
technikai és szervezési
intézkedések általános leírása

-

nincs előre meghatározva
Az informatikai és biztonsági szabályzatɢ
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
szerint

*1
a)
b)
c)
d)
e)
f)
*2

közérdekből nyilvános adat
közérdekű adat
személyes adat
személyes k(lönleges adat
bűn(gyi személyes adat
minősített adat

plɡ Excel táblaɢ papíralapú nyilvántartásɢ adatbázisɢ internetes fel(letɢ
intranetes fel(letɢ stbɡ

*3
a)
b)
*4

jogszabály ɭpontos megjelölésselɮ
az érintett hozzájárulása

plɡ az XYZǉǊǋǌǍ kiemelt projekt által támogatott személyekɢ vagy az
XYZ12345 kiemelt projekt által támogatott vállalkozásokɢ stbɡ

*5
a)
b)
c)
*6

az érintett nyilatkozata
hatósági nyilvántartás
más adatkezelő nyilvántartása

plɡ névɢ sz(letési dátumɢ stbɡ

*7

plɡ weboldal internet címeɢ szerveren lévő tárhely elérési útvonalaɢ stbɡ

ADATLELTÁR
Az adatkezelő neve és elérhetősége:
Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Ter(leti Gyermekvédelmi Szakszolgálat
ǐǈǈǈ Székesfehérvár T(zér utca ǎɡ
Tel.: +36 22 315130
Email: fmgyk@t-online.hu
Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:
Deresné Tanárki Mária Intézményvezető
Tel.: +36 22 329 011; +36 20 6200 570
Email: fmgyk@t-online.hu
Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségeɣ

Az adatbázisɢ illetve nyilvántartás neveɣ
GHǉ Egyéni gondozási nevelési terv nevelésbe vétel esetén
1.

Az adatokért felelős
munkakörének megnevezése

nevelősz(lő nevelősz(lői tanácsadó gondozó
intézmény gyám

2.

A kezelt adat minősítése ɭ ǉɮ

személyes adatɢ k(lönleges adat

3.

Az adat formátuma ɭ Ǌɮ

papíralapú nyilvántartás

4.

Az adatkezelés célja

5.

Az adatkezelés jogalapja ɭ ǋɮ

egyéni gondozási nevelési terv
megvalósulásaɢ az ellátottak sz(kségletének
megfelelő ellátás biztosítása
ǊǋǍɡ ǉǑǑǏɡ XIIɡǉǏɡ Kormɡ rɡ ǉǉɡ
ǉǑǑǏɡ évi XXXIɡ tv ǉǋǍɡ ɭǋɮ bek
ǉǍ ǉǑǑǐɡ ɭIVɡ ǋǈɡɮ NMɡ rɡ ǐǌɡ (1)bek.

6.

7.

Az adatkezelés időtartama

Az érintettek köre ɭaz érintettek
kategóriáinakɢ valamint a
személyes adatok kategóriáinak
ismertetése (*4)

gyámhivatal által hatósági határozatban
elfogadott javaslat kézhezvételétől kezdve
nevelésbe vétel megsz(ntetéséig

elhelyezési terv készítőjeɢ
gyermekɢ törvényes képviselő

8.

9.

10.

11.

12.
13.

Az adatok forrása ɭ Ǎɮ

érintett nyilatkozata
hatósági nyilvántartás

Az adatok fajtái ɭ ǎɮ

névɢ törzsszámɢ egészségi állapotɢ
tanulmányokra vonatkozó adatɢ kóros
szenvedélyre vonatkozó adatɢ hátrányos
halmozottan hátrányos helyzetre vonatkozó
adat

A hozzáférés módja ɭ Ǐɮ

zárt iratszekrény korlátozott hozzáférésɣ csak
az adatkezelésre jogosult számára

Olyan címzettek kategóriáiɢ
akikkel a személyes adatokat
közlikɢ vagy közölni fogjákɢ ide
értve a harmadik országbeli
címzetteketɢ vagy nemzetközi
szervezeteket
A k(lönböző adatkategóriák
törlésére előirányzott határidők
Az adatok védelmére tett
technikai és szervezési
intézkedések általános leírása

-

nincs előre meghatározva
Az informatikai és biztonsági szabályzatɢ
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
szerint

*1
a)
b)
c)
d)
e)
f)
*2

közérdekből nyilvános adat
közérdekű adat
személyes adat
személyes k(lönleges adat
bűn(gyi személyes adat
minősített adat

plɡ Excel táblaɢ papíralapú nyilvántartásɢ adatbázisɢ internetes fel(letɢ
intranetes fel(letɢ stbɡ

*3
a)
b)
*4

*5

jogszabály ɭpontos megjelölésselɮ
az érintett hozzájárulása

pl. az XYZ12345 kiemelt projekt által támogatott személyekɢ vagy az
XYZ12345 kiemelt projekt által támogatott vállalkozásokɢ stbɡ

a)
b)
c)

az érintett nyilatkozata
hatósági nyilvántartás
más adatkezelő nyilvántartása

*6

plɡ névɢ sz(letési dátumɢ stbɡ

*7

plɡ weboldal internet címeɢ szerveren lévő tárhely elérési útvonalaɢ stbɡ

ADATLELTÁR
Az adatkezelő neve és elérhetősége:
Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Ter(leti Gyermekvédelmi Szakszolgálat
ǐǈǈǈ Székesfehérvár T(zér utca ǎɡ
Tel.: +36 22 315130
Email: fmgyk@t-online.hu
Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:
Deresné Tanárki Mária Intézményvezető
Tel.: +36 22 329 011; +36 20 6200 570
Email: fmgyk@t-online.hu
Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségeɣ

Az adatbázisɢ illetve nyilvántartás neveɣ
GHǋ Helyzetértékelés
1.

Az adatokért felel s munkakörének
megnevezése

Gondozó intézményɢ Nevelősz(lőɢ
Nevelősz(lői tanácsadó

2.

A kezelt adat min sítése (*1)

Személyes adat

3.

Az adat formátuma (*2)

papíralapú nyilvántartás

4.

Az adatkezelés célja

5.

Az adatkezelés jogalapja (*3)

6.

Az adatkezelés id tartama

7.

Az érintettek köre (az érintettek
kategóriáinak, valamint a
személyes adatok kategóriáinak
ismertetése (*4)

a nevelésbe vett gyermeket gondozó
személyɢ intézmény fel(lvizsgálat előtti
beszámolója
ǉǑǑǏɡ évi XXXIɡ tv ǉǋǍɡ ɭǉɮbek bɮpont és
ɭǋɮbek ɤǊǋǍɡ ǉǑǑǏɡ XIIɡ ǉǏɡ Kormɡ rɡ ǉɡ
ǉǍ ǉǑǑǐɡ ɭIVɡǋǈɡɮ NM rendelet Ǌ Aɡ
gyámhivatali határozatban meghatározott
időpont vagy
gyámhivatal felkérését követőenɢ nevelésbe
vétel megszűnéséig
gyermeket gondozó intézmény
nevelősz(lői tanácsadó
nevelősz(lő
kiskorú ellátott

8.

9.

10.

11.

12.
13.

Az adatok forrása (*5)

Az adatok fajtái (*6)

A hozzáférés módja (*7)
Olyan címzettek kategóriái, akikkel
a személyes adatokat közlik, vagy
közölni fogják, ide értve a
harmadik országbeli címzetteket,
vagy nemzetközi szervezeteket
A különböz adatkategóriák
törlésére el irányzott határid k
Az adatok védelmére tett technikai
és szervezési intézkedések általános
leírása

hatósági nyilvántartásɢ érintett nyilatkozata
névɢ sz(letési hely és időɢ gondozási helyɢ
magatartásraɢ személyes kapcsolatokraɢ
tanulmányi eredményreɢ neveltségi állapotra
vonatkozó adat
zárt iratszekrény korlátozott hozzáférésɣ csak
az adatkezelésre jogosult számára

gyermekjóléti szolgálatɢ gyámhivatal,
gondozási hely
nincs előre meghatározva
Az informatikai és biztonsági szabályzatɢ
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
szerint

*1
a)
b)
c)
d)
e)
f)
*2

közérdekből nyilvános adat
közérdekű adat
személyes adat
személyes k(lönleges adat
bűn(gyi személyes adat
minősített adat

plɡ Excel táblaɢ papíralapú nyilvántartásɢ adatbázisɢ internetes fel(letɢ
intranetes fel(letɢ stbɡ

*3
a)
b)
*4

jogszabály ɭpontos megjelölésselɮ
az érintett hozzájárulása

pl. az XYZ12345 kiemelt projekt által támogatott személyekɢ vagy az
XYZ12345 kiemelt projekt által támogatott vállalkozásokɢ stbɡ

*5
a)
b)

az érintett nyilatkozata
hatósági nyilvántartás

c)

más adatkezelő nyilvántartása

*6

plɡ névɢ sz(letési dátumɢ stbɡ

*7

plɡ weboldal internet címeɢ szerveren lévő tárhely elérési útvonalaɢ stbɡ

ADATLELTÁR
Az adatkezelő neve és elérhetősége:
Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Ter(leti Gyermekvédelmi Szakszolgálat
ǐǈǈǈ Székesfehérvár T(zér utca ǎɡ
Tel.: +36 22 315130
Email: fmgyk@t-online.hu
Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:
Deresné Tanárki Mária Intézményvezető
Tel.: +36 22 329 011; +36 20 6200 570
Email: fmgyk@t-online.hu
Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségeɣ

Az adatbázisɢ illetve nyilvántartás neveɣ
TESZ ǉ Elhelyezési javaslat és elhelyezési terv
1.

Az adatokért felelős
munkakörének megnevezése

Elhelyezési (gyintéző

2.

A kezelt adat minősítése ɭ ǉɮ

személyes adat
k(lönleges személyes adat

3.

Az adat formátuma ɭ Ǌɮ

papíralapú nyilvántartás

4.

Az adatkezelés célja

gyermek elhelyezésénekɢ elhelyezése
módosításának előkészítéseɢ kialakított
elhelyezési javaslat és elhelyezési terv
rögzítése

5.

Az adatkezelés jogalapja ɭ ǋɮ

ǉǑǑǏɡ évi XXXIɡ tvɡ ǉǋǍɡ ɭǉɮbek bɮpont
ǊǋǍɡ ǉǑǑǏɡ ɭXIIɡǉǏɡɮ kormɡ r ɡ ǉɡ ǉǉɡ ǉǎɡ

6.

Az adatkezelés időtartama

szakellátásban töltött idő alatt

Az érintettek köre ɭaz érintettek
kategóriáinakɢ valamint a
személyes adatok kategóriáinak
ismertetése (*4)

sz(lőɢ gyermekɢ törvényes képviselőɢ
szakértői bizottság ɢ gondozó intézmény

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

Az adatok forrása ɭ Ǎɮ

más adatkezelő nyilvántartása

Az adatok fajtái ɭ ǎɮ

személyi adatɢ törzsszámɢ egészség(gyi
állapotraɢ vallásgyakorlásraɡ etnikai
hovatartozásra vonatkozó adatok

A hozzáférés módja ɭ Ǐɮ

korlátozottɢ adatkezelő számára elérhető saját
szerverɢ zárt iratszekrény

Olyan címzettek kategóriáiɢ
akikkel a személyes adatokat
közlikɢ vagy közölni fogjákɢ ide
értve a harmadik országbeli
címzetteketɢ vagy nemzetközi
szervezeteket
A k(lönböző adatkategóriák
törlésére előirányzott határidők
Az adatok védelmére tett
technikai és szervezési
intézkedések általános leírása

gyermek lakcíme szerint illetékes
gyámhivatal ɢ Gyermekjóléti Központ

nincs előre meghatározva
Az informatikai és biztonsági szabályzatɢ
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
szerint

*1
a)
b)
c)
d)
e)
f)
*2

közérdekből nyilvános adat
közérdekű adat
személyes adat
személyes k(lönleges adat
bűn(gyi személyes adat
minősített adat

plɡ Excel táblaɢ papíralapú nyilvántartásɢ adatbázisɢ internetes fel(letɢ
intranetes fel(letɢ stbɡ

*3
a)
b)
*4

jogszabály ɭpontos megjelölésselɮ
az érintett hozzájárulása

plɡ az XYZǉǊǋǌǍ kiemelt projekt által támogatott személyekɢ vagy az
XYZ12345 kiemelt projekt által támogatott vállalkozásokɢ stbɡ

*5
a)
b)

az érintett nyilatkozata
hatósági nyilvántartás

c)

más adatkezelő nyilvántartása

*6

plɡ névɢ sz(letési dátumɢ stbɡ

*7

plɡ weboldal internet címeɢ szerveren lévő tárhely elérési útvonalaɢ stbɡ

ADATLELTÁR
Az adatkezelő neve és elérhetősége:
Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Ter(leti Gyermekvédelmi Szakszolgálat
ǐǈǈǈ Székesfehérvár T(zér utca ǎɡ
Tel.: +36 22 315130
Email: fmgyk@t-online.hu
Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:
Deresné Tanárki Mária Intézményvezető
Tel.: +36 22 329 011; +36 20 6200 570
Email: fmgyk@t-online.hu
Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségeɣ

Az adatbázisɢ illetve nyilvántartás neveɣ
TESZ ǋ Helyzetértékelés
1.

Az adatokért felelős
munkakörének megnevezése

gyermekvédelmi gyám

2.

A kezelt adat minősítése ɭ ǉɮ

Személyes adat

3.

Az adat formátuma ɭ Ǌɮ

papíralapú nyilvántartás

4.

Az adatkezelés célja

5.

Az adatkezelés jogalapja ɭ ǋɮ

6.

Az adatkezelés időtartama

7.

Az érintettek köre ɭaz érintettek
kategóriáinakɢ valamint a
személyes adatok kategóriáinak
ismertetése (*4)

8.

Az adatok forrása ɭ Ǎɮ

gyermekvédelmi gyám által a nevelésbe vett
gyermek fel(lvizsgálata érdekében végzett
helyzetértékelés rögzítése
ǉǑǑǏɡ évi XXXIɡ tv ǉǋǍɡ ɭǉɮbek bɮ és gɮ pontɤ
ǊǋǍɡ ǉǑǑǏɡ ɭXIIɡǉǏɡɮ kormɡ r ɡ ǉɡ ǉǉɡ ǉǎɡ
szakellátásban eltöltött idő alatt
ɭǊǈǉǌ július ǉ-től kezdveɮ

gyermekvédelmi gyámɢ gyermekɢ
nevelősz(lő intézményi gondozó

hatósági nyilvántartásɢ más adatkezelő
nyilvántartása

9.

10.

11.

12.
13.

Az adatok fajtái ɭ ǎɮ

névɢ sz(letési hely időɢ törzsszám

A hozzáférés módja ɭ Ǐɮ

zárt iratszekrény korlátozott hozzáférésɣ csak
az adatkezelésre jogosult számára

Olyan címzettek kategóriáiɢ
akikkel a személyes adatokat
közlikɢ vagy közölni fogjákɢ ide
értve a harmadik országbeli
címzetteketɢ vagy nemzetközi
szervezeteket
A k(lönböző adatkategóriák
törlésére előirányzott határidők
Az adatok védelmére tett
technikai és szervezési
intézkedések általános leírása

gyermek lakcíme szerint illetékes
gyámhivatal ɢ Gyermekjóléti Központ

nincs előre meghatározva
Az informatikai és biztonsági szabályzatɢ
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
szerint

*1
a)
b)
c)
d)
e)
f)
*2

közérdekből nyilvános adat
közérdekű adat
személyes adat
személyes k(lönleges adat
bűn(gyi személyes adat
minősített adat

plɡ Excel táblaɢ papíralapú nyilvántartásɢ adatbázisɢ internetes fel(letɢ
intranetes fel(letɢ stbɡ

*3
a)
b)
*4

jogszabály ɭpontos megjelölésselɮ
az érintett hozzájárulása

plɡ az XYZǉǊǋǌǍ kiemelt projekt által támogatott személyekɢ vagy az
XYZ12345 kiemelt projekt által támogatott vállalkozásokɢ stbɡ

*5
a)
b)
c)

az érintett nyilatkozata
hatósági nyilvántartás
más adatkezelő nyilvántartása

*6

plɡ névɢ sz(letési dátumɢ stbɡ

*7

plɡ weboldal internet címeɢ szerveren lévő tárhely elérési útvonalaɢ stbɡ

ADATLELTÁR
Az adatkezelő neve és elérhetősége:
Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Ter(leti Gyermekvédelmi Szakszolgálat
ǐǈǈǈ Székesfehérvár T(zér utca ǎɡ
Tel.: +36 22 315130
Email: fmgyk@t-online.hu
Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:
Deresné Tanárki Mária Intézményvezető
Tel.: +36 22 329 011; +36 20 6200 570
Email: fmgyk@t-online.hu
Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségeɣ

Az adatbázisɢ illetve nyilvántartás neveɣ
Gyermekeink védelmében adatlap rendszer Törzslap
1.

Az adatokért felelős
munkakörének megnevezése

növendék(gyi főelőadó

2.

A kezelt adat minősítése ɭ ǉɮ

személyes adat

3.

Az adat formátuma ɭ Ǌɮ

papíralapú nyilvántartás

4.

Az adatkezelés célja

A gyermek adatainak törzslap szerinti
nyilvántartása ellátás igénybevételéhez
ǊǋǍɡ ǉǑǑǏɡ XIIɡǉǏɡ Kormɡ rɡ ǉǉɡ
ǉǑǑǏɡ évi XXXIɡ tv ǉǋǍɡ ɭǉɮbek bɮpont

5.

Az adatkezelés jogalapja ɭ ǋɮ

6.

Az adatkezelés időtartama

aktív adatkezelés a szakellátásban történő
nevelkedés alattɢ utána passzív adatkezelés

7.

Az érintettek köre ɭaz érintettek
kategóriáinakɢ valamint a
személyes adatok kategóriáinak
ismertetése (*4)

gyermekɢ sz(lőɢ törvényes képviselőɢ gyámɢ
gyermekvédelmi gyámɢ vagyonkezelő

8.

Az adatok forrása ɭ Ǎɮ

hatósági nyilvántartás

9.

10.

11.

12.
13.

Az adatok fajtái ɭ ǎɮ

névɢ sz(letési hely és időɢ anyja neveɢ
lakóhelyɢ nem ɢ állampolgárságɢ törzsszám

A hozzáférés módja ɭ Ǐɮ

gyermekɢ sz(lőɢ törvényes képviselőɢ gyámɢ
gyermekvédelmi gyámɢ vagyonkezelő

Olyan címzettek kategóriáiɢ
akikkel a személyes adatokat
közlikɢ vagy közölni fogjákɢ ide
értve a harmadik országbeli
címzetteketɢ vagy nemzetközi
szervezeteket
A k(lönböző adatkategóriák
törlésére előirányzott határidők
Az adatok védelmére tett
technikai és szervezési
intézkedések általános leírása

-

nincs előre meghatározva
Az informatikai és biztonsági szabályzatɢ
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
szerint

*1
a)
b)
c)
d)
e)
f)
*2

közérdekből nyilvános adat
közérdekű adat
személyes adat
személyes k(lönleges adat
bűn(gyi személyes adat
minősített adat

plɡ Excel táblaɢ papíralapú nyilvántartásɢ adatbázisɢ internetes fel(letɢ
intranetes fel(letɢ stbɡ

*3
a)
b)
*4

jogszabály ɭpontos megjelölésselɮ
az érintett hozzájárulása

pl. az XYZ12345 kiemelt projekt által támogatott személyekɢ vagy az
XYZ12345 kiemelt projekt által támogatott vállalkozásokɢ stbɡ

*5
a)
b)
c)
*6

az érintett nyilatkozata
hatósági nyilvántartás
más adatkezelő nyilvántartása

plɡ névɢ sz(letési dátumɢ stbɡ

*7

plɡ weboldal internet címeɢ szerveren lévő tárhely elérési útvonalaɢ stbɡ

ADATLELTÁR
Az adatkezelő neve és elérhetősége:
Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Ter(leti Gyermekvédelmi Szakszolgálat
ǐǈǈǈ Székesfehérvár T(zér utca ǎɡ
Tel.: +36 22 315130
Email: fmgyk@t-online.hu
Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:
Deresné Tanárki Mária Intézményvezető
Tel.: +36 22 329 011; +36 20 6200 570
Email: fmgyk@t-online.hu
Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségeɣ

Az adatbázisɢ illetve nyilvántartás neveɣ
Ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek ellátását biztosító nevelősz(lőkrőlɢ
gyermekotthonokról
Az adatokért felelős
1.
növendék(gyi főelőadó
munkakörének megnevezése
2.

A kezelt adat minősítése ɭ ǉɮ

személyes adat

3.

Az adat formátuma ɭ Ǌɮ

papíralapú nyilvántartás

4.

Az adatkezelés célja

Ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek
ellátását biztosító férőhelyek nyilvántartása

5.

Az adatkezelés jogalapja ɭ ǋɮ

ǉǑǑǏɡ évi XXXIɡ tvɡ ǉǌǉɡ ɭǉɮbek bɮ pont
ǊǋǍ ǉǑǑǏɡ XIIɡ ǉǏɡ Kormɡ rɡ ǉɡ

6.

Az adatkezelés időtartama

működési engedélyben meghatározottak
alapján

7.

Az érintettek köre ɭaz érintettek
kategóriáinakɢ valamint a
személyes adatok kategóriáinak
ismertetése (*4)

Nevelősz(lőkɢ
gyermekotthonok lakásotthonok

8.

Az adatok forrása ɭ Ǎɮ

hatósági nyilvántartás

9.

10.

11.

12.
13.

Az adatok fajtái ɭ ǎɮ

névɢ sz(letési hely és időɢ anyja neveɢ
lakóhely

A hozzáférés módja ɭ Ǐɮ

zárt iratszekrény korlátozott hozzáférésɣ csak
az adatkezelésre jogosult számára

Olyan címzettek kategóriáiɢ
akikkel a személyes adatokat
közlikɢ vagy közölni fogjákɢ ide
értve a harmadik országbeli
címzetteketɢ vagy nemzetközi
szervezeteket
A k(lönböző adatkategóriák
törlésére előirányzott határidők
Az adatok védelmére tett
technikai és szervezési
intézkedések általános leírása

-

nincs előre meghatározva
Az informatikai és biztonsági szabályzatɢ
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
szerint

*1
a)
b)
c)
d)
e)
f)
*2

közérdekből nyilvános adat
közérdekű adat
személyes adat
személyes k(lönleges adat
bűn(gyi személyes adat
minősített adat

plɡ Excel táblaɢ papíralapú nyilvántartásɢ adatbázisɢ internetes fel(letɢ
intranetes fel(letɢ stbɡ

*3
a)
b)
*4

jogszabály ɭpontos megjelölésselɮ
az érintett hozzájárulása

plɡ az XYZǉǊǋǌǍ kiemelt projekt által támogatott személyekɢ vagy az
XYZ12345 kiemelt projekt által támogatott vállalkozásokɢ stbɡ

*5
a)
b)
c)
*6

az érintett nyilatkozata
hatósági nyilvántartás
más adatkezelő nyilvántartása

plɡ névɢ sz(letési dátumɢ stbɡ

*7

plɡ weboldal internet címeɢ szerveren lévő tárhely elérési útvonalaɢ stbɡ

ADATLELTÁR
Az adatkezelő neve és elérhetősége:
Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Ter(leti Gyermekvédelmi Szakszolgálat
ǐǈǈǈ Székesfehérvár T(zér utca ǎɡ
Tel.: +36 22 315130
Email: fmgyk@t-online.hu
Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:
Deresné Tanárki Mária Intézményvezető
Tel.: +36 22 329 011; +36 20 6200 570
Email: fmgyk@t-online.hu
Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségeɣ

Az adatbázisɢ illetve nyilvántartás neveɣ
Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről
1.

Az adatokért felelős
munkakörének megnevezése

Növendék(gyi főelőadó

2.

A kezelt adat minősítése ɭ ǉɮ

Személyes adat

3.

Az adat formátuma ɭ Ǌɮ

Elektronikus nyilvántartás

4.

Az adatkezelés célja

Ideiglenes hatályú elhelyezésɢ nevelésbe
vételɢ utógondozói ellátás elrendelésénekɢ a
kiskorú gondozási sz(kségletének és fiatal
felnőttek jogcím változásának rögzítése

5.

Az adatkezelés jogalapja ɭ ǋɮ

ǌǉǍɡ ǊǈǉǍɡ XIIɡ Ǌǋɡ Kormɡ rɡ ǋɡ ɭǉɮ bekɡ aɮ
pontɤ ǉǑǑǏɡ évi XXXIɡ tvɡ ǉǋǍɡ ɭǉɮbek b) pont

6.

Az adatkezelés időtartama

folyamatos

Az érintettek köre ɭaz érintettek
kategóriáinakɢ valamint a
személyes adatok kategóriáinak
ismertetése (*4)

Beutaló szervɢ bejelentő személyɢ gyermekɢ
fiatal felnőttɢ törvényes képviselő

7.

8.

Az adatok forrása ɭ Ǎɮ

Hatósági nyilvántartás

9.

Az adatok fajtái ɭ ǎɮ

névɢ sz(letési hely időɢ társadalombiztosítási
azonosító jel

A hozzáférés módja ɭ Ǐɮ

Internet alapú kezelőfel(leten korlátozott
hozzáférés adatkezelő részére
www.tevadmin.nrszh.hu

10.

11.

12.
13.

Olyan címzettek kategóriáiɢ
akikkel a személyes adatokat
közlikɢ vagy közölni fogjákɢ ide
értve a harmadik országbeli
címzetteketɢ vagy nemzetközi
szervezeteket
A k(lönböző adatkategóriák
törlésére előirányzott határidők
Az adatok védelmére tett
technikai és szervezési
intézkedések általános leírása

-

nincs előre meghatározva
Az informatikai és biztonsági szabályzatɢ
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
szerint

*1
a)
b)
c)
d)
e)
f)
*2

közérdekből nyilvános adat
közérdekű adat
személyes adat
személyes k(lönleges adat
bűn(gyi személyes adat
minősített adat

plɡ Excel táblaɢ papíralapú nyilvántartásɢ adatbázisɢ internetes fel(letɢ
intranetes fel(letɢ stbɡ

*3
a)
b)
*4

jogszabály ɭpontos megjelölésselɮ
az érintett hozzájárulása

pl. az XYZ12345 kiemelt projekt által támogatott személyekɢ vagy az
XYZ12345 kiemelt projekt által támogatott vállalkozásokɢ stbɡ

*5
a)
b)

az érintett nyilatkozata
hatósági nyilvántartás

c)

más adatkezelő nyilvántartása

*6

plɡ névɢ sz(letési dátumɢ stbɡ

*7

plɡ weboldal internet címeɢ szerveren lévő tárhely elérési útvonalaɢ stbɡ

ADATLELTÁR
Az adatkezelő neve és elérhetősége:
Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Ter(leti Gyermekvédelmi Szakszolgálat
ǐǈǈǈ Székesfehérvár T(zér utca ǎɡ
Tel.: +36 22 315130
Email: fmgyk@t-online.hu
Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:
Deresné Tanárki Mária Intézményvezető
Tel.: +36 22 329 011; +36 20 6200 570
Email: fmgyk@t-online.hu
Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségeɣ

Az adatbázisɢ illetve nyilvántartás neveɣ
Az állami és nem állami fenntartó által működtetett intézménybenɢ illetve
nevelősz(lőnél ideiglenes hatállyal elhelyezettɢ nevelésbe vett gyermekɢ továbbá
utógondozói ellátásbanɢ illetve utógondozásban részes(lő fiatal felnőtt gondozási
napjairól
Az adatokért felelős
1.
növendék(gyi előadó
munkakörének megnevezése
2.

A kezelt adat minősítése ɭ ǉɮ

3.

Az adat formátuma ɭ Ǌɮ

4.

Az adatkezelés célja

gondozási napok nyilvántartása

5.

Az adatkezelés jogalapja ɭ ǋɮ

ǉǑǑǏɡ évi XXXIɡ tvɡ ǉǌǉɡ ɭǉɮ bekɡ eɮ pont

Az adatkezelés időtartama

ideiglenes elhelyezésɢ nevelésbe vétel és
utógondozói ellátás időtartama
ǉǑǑǏɡ évi XXXIɡ tv ǉǌǊɡ ɭǉɮ

6.

7.

Az érintettek köre ɭaz érintettek
kategóriáinakɢ valamint a
személyes adatok kategóriáinak
ismertetése (*4)

személyes adat
papíralapú nyilvántartás

ideiglenes hatállyal elhelyezettɢ nevelésbe
vett gyermekɢ utógondozói ellátott

8.

Az adatok forrása ɭ Ǎɮ

egyéb

9.

Az adatok fajtái ɭ ǎɮ

személyi adatɢ gondozási napok száma

A hozzáférés módja ɭ Ǐɮ

korlátozott hozzáférés az adatkezelő részéreɢ
zárt iratszekrény

10.

11.

12.
13.

Olyan címzettek kategóriáiɢ
akikkel a személyes adatokat
közlikɢ vagy közölni fogjákɢ ide
értve a harmadik országbeli
címzetteketɢ vagy nemzetközi
szervezeteket
A k(lönböző adatkategóriák
törlésére előirányzott határidők
Az adatok védelmére tett
technikai és szervezési
intézkedések általános leírása

-

ǉǑǑǏɡ évi XXXIɡ tv ǉǌǊɡ ɭǉɮ
Az informatikai és biztonsági szabályzatɢ
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
szerint

*1
a)
b)
c)
d)
e)
f)
*2

közérdekből nyilvános adat
közérdekű adat
személyes adat
személyes k(lönleges adat
bűn(gyi személyes adat
minősített adat

plɡ Excel táblaɢ papíralapú nyilvántartásɢ adatbázisɢ internetes fel(letɢ
intranetes fel(letɢ stbɡ

*3
a)
b)
*4

jogszabály ɭpontos megjelölésselɮ
az érintett hozzájárulása

pl. az XYZ12345 kiemelt projekt által támogatott személyekɢ vagy az
XYZ12345 kiemelt projekt által támogatott vállalkozásokɢ stbɡ

*5
a)
b)

az érintett nyilatkozata
hatósági nyilvántartás

c)

más adatkezelő nyilvántartása

*6

plɡ névɢ sz(letési dátumɢ stbɡ

*7

plɡ weboldal internet címeɢ szerveren lévő tárhely elérési útvonalaɢ stbɡ

ADATLELTÁR
Az adatkezelő neve és elérhetősége:
Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Ter(leti Gyermekvédelmi Szakszolgálat
ǐǈǈǈ Székesfehérvár T(zér utca ǎɡ
Tel.: +36 22 315130
Email: fmgyk@t-online.hu
Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:
Deresné Tanárki Mária Intézményvezető
Tel.: +36 22 329 011; +36 20 6200 570
Email: fmgyk@t-online.hu
Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségeɣ

Az adatbázisɢ illetve nyilvántartás neveɣ
A gyermekotthonbanɢ befogadó sz(lőnél továbbá fogyatékosok vagy pszichiátriai
betegek otthonában elhelyezett gyermekekről
Az adatokért felelős
1.
Növendék(gyi főelőadó
munkakörének megnevezése
2.

A kezelt adat minősítése ɭ ǉɮ

3.

Az adat formátuma ɭ Ǌɮ

4.

Az adatkezelés célja

5.

Az adatkezelés jogalapja ɭ ǋɮ

személyes adat
papíralapú nyilvántartás

elhelyezett gyermekek és (res férőhelyek
követése
ǊǋǍ ǉǑǑǏɡ XIIɡǉǏɡ Kormɡ rɡ ǉɡ
ǉǑǑǏɡ évi XXXIɡ tvɡ ǉǌǉɡ ɭǉɮ bek aɮpont

6.

Az adatkezelés időtartama

szakellátás tartama alattɢ ellátás megszűnését
követően passzív adatkezelés
ǉǑǑǏɡ évi XXXIɡ tv ǉǌǊɡ ɭǉɮ

7.

Az érintettek köre ɭaz érintettek
kategóriáinakɢ valamint a
személyes adatok kategóriáinak
ismertetése (*4)

gyermekotthonban elhelyezett ellátott

8.

Az adatok forrása ɭ Ǎɮ

hatósági nyilvántartás

9.

10.

11.

12.
13.

Az adatok fajtái ɭ ǎɮ

A hozzáférés módja ɭ Ǐɮ
Olyan címzettek kategóriáiɢ
akikkel a személyes adatokat
közlikɢ vagy közölni fogjákɢ ide
értve a harmadik országbeli
címzetteketɢ vagy nemzetközi
szervezeteket
A k(lönböző adatkategóriák
törlésére előirányzott határidők
Az adatok védelmére tett
technikai és szervezési
intézkedések általános leírása

személyi adatokɢ határozat száma kelte
zárt iratszekrény korlátozott hozzáférésɣ csak
az adatkezelésre jogosult számára

-

ǉǑǑǏɡ évi XXXIɡ tv ǉǌǊɡ ɭǉɮ
Az informatikai és biztonsági szabályzatɢ
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
szerint

*1
a)
b)
c)
d)
e)
f)
*2

közérdekből nyilvános adat
közérdekű adat
személyes adat
személyes k(lönleges adat
bűn(gyi személyes adat
minősített adat

plɡ Excel táblaɢ papíralapú nyilvántartásɢ adatbázisɢ internetes fel(letɢ
intranetes fel(letɢ stbɡ

*3
a)
b)
*4

jogszabály ɭpontos megjelölésselɮ
az érintett hozzájárulása

pl. az XYZ12345 kiemelt projekt által támogatott személyekɢ vagy az
XYZ12345 kiemelt projekt által támogatott vállalkozásokɢ stbɡ

*5
a)
b)
c)
*6

az érintett nyilatkozata
hatósági nyilvántartás
más adatkezelő nyilvántartása

plɡ névɢ sz(letési dátumɢ stbɡ

*7

plɡ weboldal internet címeɢ szerveren lévő tárhely elérési útvonalaɢ stbɡ

ADATLELTÁR
Az adatkezelő neve és elérhetősége:
Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Ter(leti Gyermekvédelmi Szakszolgálat
ǐǈǈǈ Székesfehérvár T(zér utca ǎɡ
Tel.: +36 22 315130
Email: fmgyk@t-online.hu
Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:
Deresné Tanárki Mária Intézményvezető
Tel.: +36 22 329 011; +36 20 6200 570
Email: fmgyk@t-online.hu
Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségeɣ

Az adatbázisɢ illetve nyilvántartás neveɣ
Eseti gyámi és gyermekvédelmi gyámi feladatokat ellátó személyről
1.

Az adatokért felelős
munkakörének megnevezése

gyámi csoportvezető

2.

A kezelt adat minősítése ɭ ǉɮ

személyes adat

3.

Az adat formátuma ɭ Ǌɮ

papíralapú nyilvántartás

4.

Az adatkezelés célja

gyermekvédelmi gyámi munkakörben
foglalkozatott nyilvántartása

5.

Az adatkezelés jogalapja ɭ ǋɮ

ǉǑǑǏɡ évi XXXIɡ tvɡ ǉǌǉɡ ɭǉɮbek dɮ pont
ǊǋǍ ǉǑǑǏɡ XIIɡǉǏɡ Kormɡ rɡ ǉɡ

6.

Az adatkezelés időtartama

jogviszony tartama
ǉǑǑǏɡ évi XXXIɡ tv ǉǌǊɡ ɭǉɮ

7.

Az érintettek köre ɭaz érintettek
kategóriáinakɢ valamint a
személyes adatok kategóriáinak
ismertetése (*4)

gyermekvédelmi gyám

8.

Az adatok forrása ɭ Ǎɮ

érintett nyilatkozata

9.

Az adatok fajtái ɭ ǎɮ

személyi adat

A hozzáférés módja ɭ Ǐɮ

zárt iratszekrény korlátozott hozzáférésɣ csak
az adatkezelésre jogosult számára

10.

11.

12.
13.

Olyan címzettek kategóriáiɢ
akikkel a személyes adatokat
közlikɢ vagy közölni fogjákɢ ide
értve a harmadik országbeli
címzetteketɢ vagy nemzetközi
szervezeteket
A k(lönböző adatkategóriák
törlésére előirányzott határidők
Az adatok védelmére tett
technikai és szervezési
intézkedések általános leírása

-

ǉǑǑǏɡ évi XXXIɡ tv ǉǌǊɡ ɭǉɮ
Az informatikai és biztonsági szabályzatɢ
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
szerint

*1
a)
b)
c)
d)
e)
f)
*2

közérdekből nyilvános adat
közérdekű adat
személyes adat
személyes k(lönleges adat
bűn(gyi személyes adat
minősített adat

plɡ Excel táblaɢ papíralapú nyilvántartásɢ adatbázisɢ internetes fel(letɢ
intranetes fel(letɢ stbɡ

*3
a)
b)
*4

jogszabály ɭpontos megjelölésselɮ
az érintett hozzájárulása

plɡ az XYZǉǊǋǌǍ kiemelt projekt által támogatott személyekɢ vagy az
XYZ12345 kiemelt projekt által támogatott vállalkozásokɢ stbɡ

*5
a)

az érintett nyilatkozata

b)
c)

hatósági nyilvántartás
más adatkezelő nyilvántartása

*6

plɡ névɢ sz(letési dátumɢ stbɡ

*7

plɡ weboldal internet címeɢ szerveren lévő tárhely elérési útvonalaɢ stbɡ

ADATLELTÁR
Az adatkezelő neve és elérhetősége:
Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Ter(leti Gyermekvédelmi Szakszolgálat
ǐǈǈǈ Székesfehérvár T(zér utca ǎɡ
Tel.: +36 22 315130
Email: fmgyk@t-online.hu
Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:
Deresné Tanárki Mária Intézményvezető
Tel.: +36 22 329 011; +36 20 6200 570
Email: fmgyk@t-online.hu
Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségeɣ

Az adatbázisɢ illetve nyilvántartás neveɣ
A gyermekotthon illetve a nevelősz(lői hálózat (res
férőhelyeiről
Az adatokért felelős
1.
növendék(gyi főelőadó
munkakörének megnevezése
2.

A kezelt adat minősítése ɭ ǉɮ

Személyes adat

3.

Az adat formátuma ɭ Ǌɮ

papíralapú nyilvántartás

Az adatkezelés célja

gyermek gyors elhelyezése a gondozási
helyek típus és ellátott sz(kséglet szerinti
férőhelyszámainak nyilvántartása alapján

4.

5.

Az adatkezelés jogalapja ɭ ǋɮ

6.

Az adatkezelés időtartama

7.

Az érintettek köre ɭaz érintettek
kategóriáinakɢ valamint a
személyes adatok kategóriáinak
ismertetése (*4)

ǉǑǑǏɡ évi XXXIɡtvɡ ǉǋǍɡ ɭǉɮbek bɮpont és ǉǌǉɡ ɭǉɮ
bek b) pont
működési engedély szerint

Nevelősz(lők

8.

9.

10.

11.

12.
13.

Az adatok forrása ɭ Ǎɮ

Hatósági nyilvántartás

Az adatok fajtái ɭ ǎɮ

névɢ sz(letési hely időɢ lakóhelyɢ
gyermekotthon lakásotthon megnevezése
ɢszékhelyɢ férőhelyszámɢ engedélyezett
férőhelyszám

A hozzáférés módja ɭ Ǐɮ

zárt iratszekrényɢ korlátozott hozzáférés az
adatkezelő számára

Olyan címzettek kategóriáiɢ
akikkel a személyes adatokat
közlikɢ vagy közölni fogjákɢ ide
értve a harmadik országbeli
címzetteketɢ vagy nemzetközi
szervezeteket
A k(lönböző adatkategóriák
törlésére előirányzott határidők
Az adatok védelmére tett
technikai és szervezési
intézkedések általános leírása

-

ǉǑǑǏɡ évi XXXIɡ tv ǉǌǊɡ ɭǉɮbekɡ
Az informatikai és biztonsági szabályzatɢ
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
szerint

*1
a)
b)
c)
d)
e)
f)
*2

közérdekből nyilvános adat
közérdekű adat
személyes adat
személyes k(lönleges adat
bűn(gyi személyes adat
minősített adat

plɡ Excel táblaɢ papíralapú nyilvántartásɢ adatbázisɢ internetes fel(letɢ
intranetes fel(letɢ stbɡ

*3
a)
b)
*4

jogszabály ɭpontos megjelölésselɮ
az érintett hozzájárulása

pl. az XYZ12345 kiemelt projekt által támogatott személyekɢ vagy az
XYZ12345 kiemelt projekt által támogatott vállalkozásokɢ stbɡ

*5
a)

az érintett nyilatkozata

b)
c)

hatósági nyilvántartás
más adatkezelő nyilvántartása

*6

plɡ névɢ sz(letési dátumɢ stbɡ

*7

plɡ weboldal internet címeɢ szerveren lévő tárhely elérési útvonalaɢ stbɡ

ADATLELTÁR
Az adatkezelő neve és elérhetősége:
Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Ter(leti Gyermekvédelmi Szakszolgálat
ǐǈǈǈ Székesfehérvár T(zér utca ǎɡ
Tel.: +36 22 315130
Email: fmgyk@t-online.hu
Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:
Deresné Tanárki Mária Intézményvezető
Tel.: +36 22 329 011; +36 20 6200 570
Email: fmgyk@t-online.hu
Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségeɣ

Az adatbázisɢ illetve nyilvántartás neveɣ
Környezettanulmány
1.

Az adatokért felelős
munkakörének megnevezése

nevelősz(lői tanácsadó

2.

A kezelt adat minősítése ɭ ǉɮ

személyes adat

3.

Az adat formátuma ɭ Ǌɮ

papíralapú nyilvántartás

4.

Az adatkezelés célja

Nevelősz(lőnek jelentkezők alkalmassági
vizsgálata

5.

Az adatkezelés jogalapja ɭ ǋɮ

ǉǋ Ǌǈǉǋɡ ɭXIIɡǊǑɡɮ Kormɡrɡ Ǌɡ ɭǋɮbekɤ
ǉǍ ǉǑǑǐɡɭIVɡ ǋǈɮ ǑǍɡ ɭǋɮ bek ǑǏɡ ɭǉɮbek

Az adatkezelés időtartama

Alkalmasság esetén a szolgáltatói
nyilvántartásban levő időɢ alkalmatlanság
esetén Ǎ évig

6.

7.

8.

Az érintettek köre ɭaz érintettek
kategóriáinakɢ valamint a
személyes adatok kategóriáinak
ismertetése (*4)

Az adatok forrása ɭ Ǎɮ

Nevelősz(lőkɢ jelentkezők

érintett nyilatkozata

9.

10.

11.

12.
13.

Az adatok fajtái ɭ ǎɮ

jelentkező és házastársának élettársánakɣ
személyi adataiɢ legmagasabb iskolai
végzettségeɢ foglalkozásaɢ jövedelmeɢ
gyermekeinek neve tartózkodási helyeɢ
sz(letési ideje és iskolázottságuk szintjeɤ
közös háztartásban élők száma és
hozzátartozói státuszaɢ családi pótlék
kifizetőjének neve címeɢ lakás adataiɢ
gyermekvédelmi gondoskodásban elő
gyermek számára biztosítandó szobára
vonatkozó adatokɢ ház lakás és
környezetének állapotaɢ biztonsági szintje

A hozzáférés módja ɭ Ǐɮ

zárt iratszekrény korlátozott hozzáférésɣ csak
az adatkezelésre jogosult számára

Olyan címzettek kategóriáiɢ
akikkel a személyes adatokat
közlikɢ vagy közölni fogjákɢ ide
értve a harmadik országbeli
címzetteketɢ vagy nemzetközi
szervezeteket
A k(lönböző adatkategóriák
törlésére előirányzott határidők
Az adatok védelmére tett
technikai és szervezési
intézkedések általános leírása

-

alkalmatlanság esetén Ǎ év
Az informatikai és biztonsági szabályzatɢ
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
szerint

*1
a)
b)
c)
d)
e)
f)
*2

közérdekből nyilvános adat
közérdekű adat
személyes adat
személyes k(lönleges adat
bűn(gyi személyes adat
minősített adat

plɡ Excel táblaɢ papíralapú nyilvántartásɢ adatbázisɢ internetes fel(letɢ
intranetes fel(letɢ stbɡ

*3
a)
b)

jogszabály ɭpontos megjelölésselɮ
az érintett hozzájárulása

*4

pl. az XYZ12345 kiemelt projekt által támogatott személyekɢ vagy az
XYZ12345 kiemelt projekt által támogatott vállalkozásokɢ stbɡ

*5
a)
b)
c)

az érintett nyilatkozata
hatósági nyilvántartás
más adatkezelő nyilvántartása

*6

plɡ névɢ sz(letési dátumɢ stbɡ

*7

plɡ weboldal internet címeɢ szerveren lévő tárhely elérési útvonalaɢ stbɡ

ADATLELTÁR
Az adatkezelő neve és elérhetősége:
Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Ter(leti Gyermekvédelmi Szakszolgálat
ǐǈǈǈ Székesfehérvár T(zér utca ǎɡ
Tel.: +36 22 315130
Email: fmgyk@t-online.hu
Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:
Deresné Tanárki Mária Intézményvezető
Tel.: +36 22 329 011; +36 20 6200 570
Email: fmgyk@t-online.hu
Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségeɣ

Az adatbázisɢ illetve nyilvántartás neveɣ
Gyermekgondozók megbízási szerződése
1.

Az adatokért felelős
munkakörének megnevezése

Gyermekvédelmi (gyintéző

2.

A kezelt adat minősítése ɭ ǉɮ

Személyes adatok

3.

Az adat formátuma ɭ Ǌɮ

Word dokumentumɢ Excel táblaɢ papíralapú
nyilvántartás

4.

Az adatkezelés célja

Gyermekgondozók nyilvántartása

5.

Az adatkezelés jogalapja ɭ ǋɮ

Jogszabály ǉǑǑǏɡ évi XXXIɡ tvɡ ǉǋǌɡ ɭǉɮ bekɢ
ǉǋǍɡ ɭǉɮbek bɮ pont

6.

Az adatkezelés időtartama

Megbízás időtartama alatt

7.

Az érintettek köre ɭaz érintettek
kategóriáinakɢ valamint a
személyes adatok kategóriáinak
ismertetése (*4)

Nevelősz(lők gyermekgondozói

8.

Az adatok forrása ɭ Ǎɮ

Érintett nyilatkozataɢ hatósági nyilvántartás

9.

10.

11.

12.
13.

Az adatok fajtái ɭ ǎɮ

A hozzáférés módja ɭ Ǐɮ

Olyan címzettek kategóriáiɢ
akikkel a személyes adatokat
közlikɢ vagy közölni fogjákɢ ide
értve a harmadik országbeli
címzetteketɢ vagy nemzetközi
szervezeteket
A k(lönböző adatkategóriák
törlésére előirányzott határidők
Az adatok védelmére tett
technikai és szervezési
intézkedések általános leírása

névɢ sz(letési hely és időɢ lakóhelyɢ Taj számɢ
Adóazonosító jelɢ Főfoglalkozású munkahely
megnevezése
saját szerverɢ zárt iratszekrény korlátozott
hozzáférésɣ csak az adatkezelésre jogosult
számára

-

nincs előre meghatározva
Az informatikai és biztonsági szabályzatɢ
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
szerint

*1
a)
b)
c)
d)
e)
f)
*2

közérdekből nyilvános adat
közérdekű adat
személyes adat
személyes k(lönleges adat
bűn(gyi személyes adat
minősített adat

plɡ Excel táblaɢ papíralapú nyilvántartásɢ adatbázisɢ internetes fel(letɢ
intranetes fel(letɢ stbɡ

*3
a)
b)
*4

jogszabály ɭpontos megjelölésselɮ
az érintett hozzájárulása

plɡ az XYZǉǊǋǌǍ kiemelt projekt által támogatott személyekɢ vagy az
XYZ12345 kiemelt projekt által támogatott vállalkozásokɢ stbɡ

*5
a)
b)
c)

az érintett nyilatkozata
hatósági nyilvántartás
más adatkezelő nyilvántartása

*6

plɡ névɢ sz(letési dátumɢ stbɡ

*7

plɡ weboldal internet címeɢ szerveren lévő tárhely elérési útvonalaɢ stbɡ

ADATLELTÁR
Az adatkezelő neve és elérhetősége:
Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Ter(leti Gyermekvédelmi Szakszolgálat
ǐǈǈǈ Székesfehérvár T(zér utca ǎɡ
Tel.: +36 22 315130
Email: fmgyk@t-online.hu
Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:
Deresné Tanárki Mária Intézményvezető
Tel.: +36 22 329 011; +36 20 6200 570
Email: fmgyk@t-online.hu
Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségeɣ

Az adatbázisɢ illetve nyilvántartás neveɣ
Keretmegállapodás
1.

Az adatokért felelős
munkakörének megnevezése

Humánerőforrás menedzser

2.

A kezelt adat minősítése ɭ ǉɮ

Személyes adat

3.

Az adat formátuma ɭ Ǌɮ

Excel táblaɢ Word dokumentumɢ papíralapú
nyilvántartás

4.

Az adatkezelés célja

Jogviszony létesítése

5.

Az adatkezelés jogalapja (*3)

Jogszabály ǉǑǑǏɡ évi XXXIɡ tvɡ ǎǎ Bɡ
Ǎǉǋ Ǌǈǉǋɡ ɭXIIɡ ǊǑɡɮ Kormɡ rɡ ǉǉɡ ɭǉɮ bek

6.

Az adatkezelés időtartama

Jogviszony időtartamáig

7.

Az érintettek köre ɭaz érintettek
kategóriáinakɢ valamint a
személyes adatok kategóriáinak
ismertetése (*4)

Nevelősz(lők

8.

Az adatok forrása ɭ Ǎɮ

Hatósági nyilvántartás

9.

10.

11.

12.
13.

Az adatok fajtái ɭ ǎɮ

A hozzáférés módja ɭ Ǐɮ
Olyan címzettek kategóriáiɢ
akikkel a személyes adatokat
közlikɢ vagy közölni fogjákɢ ide
értve a harmadik országbeli
címzetteketɢ vagy nemzetközi
szervezeteket
A k(lönböző adatkategóriák
törlésére előirányzott határidők
Az adatok védelmére tett
technikai és szervezési
intézkedések általános leírása

természetes személyazonosító adatokɢ
adóazonosító jelɢ TAJ számɢ lakcímɢ iskolai
végzettségɢ saját háztartásában élő gyerek
neve és sz(letési idejeɢ házastárs élettárs
neveɢ nevelősz(lői képesítésről szóló oklevél
száma kelteɢ nevelősz(lői tanfolyam
elvégzéséről szóló tanúsítvány száma kelteɢ
nevelősz(lői hálózat fenntartójának neve
címeɢ működtető neve és címeɢ foglalkoztatási
jogviszony jellegeɢ fogl jogviszony alapján
járó díjazásról szɡ tájékoztatásɢ alap havi és
napidíj összegeɢ bankszámlaszámɥ

korlátozottɢ adatkezelő számára elérhető saját
szerverɢ zárt iratszekrény

-

nincs előre meghatározva
Az informatikai és biztonsági szabályzatɢ
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
szerint

*1
a)
b)
c)
d)
e)
f)
*2

közérdekből nyilvános adat
közérdekű adat
személyes adat
személyes k(lönleges adat
bűn(gyi személyes adat
minősített adat

plɡ Excel táblaɢ papíralapú nyilvántartásɢ adatbázisɢ internetes fel(letɢ
intranetes fel(letɢ stb.

*3
a)

jogszabály ɭpontos megjelölésselɮ

b)
*4

az érintett hozzájárulása

plɡ az XYZǉǊǋǌǍ kiemelt projekt által támogatott személyekɢ vagy az
XYZ12345 kiemelt projekt által támogatott vállalkozásokɢ stbɡ

*5
a)
b)
c)

az érintett nyilatkozata
hatósági nyilvántartás
más adatkezelő nyilvántartása

*6

plɡ névɢ sz(letési dátumɢ stbɡ

*7

plɡ weboldal internet címeɢ szerveren lévő tárhely elérési útvonalaɢ stbɡ

ADATLELTÁR
Az adatkezelő neve és elérhetősége:
Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Ter(leti Gyermekvédelmi Szakszolgálat
ǐǈǈǈ Székesfehérvár T(zér utca ǎɡ
Tel.: +36 22 315130
Email: fmgyk@t-online.hu
Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:
Deresné Tanárki Mária Intézményvezető
Tel.: +36 22 329 011; +36 20 6200 570
Email: fmgyk@t-online.hu
Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségeɣ

Az adatbázisɢ illetve nyilvántartás neveɣ
Kiegészítő megállapodás
1.

Az adatokért felelős
munkakörének megnevezése

Humánerőforrás menedzser

2.

A kezelt adat minősítése ɭ ǉɮ

Személyes adat

3.

Az adat formátuma ɭ Ǌɮ

Excel táblaɢ Word dokumentumɢ papíralapú
nyilvántartás

4.

Az adatkezelés célja

gyermekɢ fiatal felnőtt befogadásának
dokumentálása
Jogszabály ǉǑǑǏɡ évi XXXIɡ ǉǋǌɡ ɢ ǉǋǍɡ ɭǉɮ bek
bɮpont ɤ Ǎǉǋ Ǌǈǉǋɡ ɭXIIɡ ǊǑɡɮ Kormɡ rɡ ǉǊɡ ɭǉɮ
bek. ǋǉɡ
Az ellátott nevelősz(lénél való
tartózkodásának időtartama

5.

Az adatkezelés jogalapja ɭ ǋɮ

6.

Az adatkezelés időtartama

7.

Az érintettek köre ɭaz érintettek
kategóriáinakɢ valamint a
személyes adatok kategóriáinak
ismertetése (*4)

Nevelősz(lőkɢ kiskorú gyermekɢ
utógondozói ellátásban részes(lt fiatal felnőtt

8.

Az adatok forrása ɭ Ǎɮ

Hatósági nyilvántartás

9.

10.

11.

12.
13.

Az adatok fajtái (*6)

A hozzáférés módja ɭ Ǐɮ
Olyan címzettek kategóriáiɢ
akikkel a személyes adatokat
közlikɢ vagy közölni fogjákɢ ide
értve a harmadik országbeli
címzetteketɢ vagy nemzetközi
szervezeteket
A k(lönböző adatkategóriák
törlésére előirányzott határidők
Az adatok védelmére tett
technikai és szervezési
intézkedések általános leírása

névɢ sz(letési hely és időɢ adatlaprendszerben
alkalmazott törzsszámɢ TAJ számɢ
Adóazonosító jelɢ ellátás elrendeléséről szóló
hatósági döntés száma kelte döntéshozó
hatóság megnevezéseɢ ellátás kezdő
időpontjaɢ ellátási sz(kséglet megjelöléseɢ
gyermekvédelmi gyám neve és elérhetőségeɢ
nevelési díj és k(lön ellátmány havi napi
összegeɢ kiegészítődíj összegeɢ
saját szerverɢ zárt iratszekrény korlátozott
hozzáférésɣ csak az adatkezelésre jogosult
számára

-

nincs előre meghatározva
Az informatikai és biztonsági szabályzatɢ
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
szerint

*1
a)
b)
c)
d)
e)
f)
*2

közérdekből nyilvános adat
közérdekű adat
személyes adat
személyes k(lönleges adat
bűn(gyi személyes adat
minősített adat

plɡ Excel táblaɢ papíralapú nyilvántartásɢ adatbázisɢ internetes fel(letɢ
intranetes fel(letɢ stbɡ

*3
a)
b)
*4

jogszabály ɭpontos megjelölésselɮ
az érintett hozzájárulása

plɡ az XYZǉǊǋǌǍ kiemelt projekt által támogatott személyekɢ vagy az

XYZ12345 kiemelt projekt által támogatott vállalkozásokɢ stbɡ
*5
a)
b)
c)

az érintett nyilatkozata
hatósági nyilvántartás
más adatkezelő nyilvántartása

*6

plɡ névɢ sz(letési dátumɢ stbɡ

*7

pl. weboldal internet címeɢ szerveren lévő tárhely elérési útvonalaɢ stbɡ

ADATLELTÁR
Az adatkezelő neve és elérhetősége:
Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Ter(leti Gyermekvédelmi Szakszolgálat
ǐǈǈǈ Székesfehérvár T(zér utca ǎɡ
Tel.: +36 22 315130
Email: fmgyk@t-online.hu
Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:
Deresné Tanárki Mária Intézményvezető
Tel.: +36 22 329 011; +36 20 6200 570
Email: fmgyk@t-online.hu
Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségeɣ

Az adatbázisɢ illetve nyilvántartás neveɣ
Értesítés IIɡ
1.

Az adatokért felelős
munkakörének megnevezése

Humánerőforrás menedzser

2.

A kezelt adat minősítése ɭ ǉɮ

Személyes adat

3.

Az adat formátuma ɭ Ǌɮ

Excel táblaɢ Word dokumentumɢ papíralapú
nyilvántartás

4.

Az adatkezelés célja

foglalkoztatási jogviszonyt érintő változásról
való tájékoztatás és a nevelősz(lőnél
nevelkedő gyermekek nyilvántartása

5.

Az adatkezelés jogalapja ɭ ǋɮ

ǉǑǑǏɡ évi XXXIɡ tvɡ ǉǋǍɡ ɭǉɮbek bɮ pont ɤ
Ǎǉǋ Ǌǈǉǋɡ ɭXIIɡǊǑɡɮ Kormɡ rɡ ǋǉɡ ɭǏɮ és(8) bek.

6.

Az adatkezelés időtartama

Gyermek és utógondozói ellátott
tartózkodásáig

7.

Az érintettek köre ɭaz érintettek
kategóriáinakɢ valamint a
személyes adatok kategóriáinak
ismertetése (*4)

Nevelősz(lőkɢ gyermekɢ utógondozói ellátott

8.

Az adatok forrása ɭ Ǎɮ

Hatósági nyilvántartás

9.

10.

11.

12.
13.

Az adatok fajtái ɭ ǎɮ

A hozzáférés módja ɭ Ǐɮ
Olyan címzettek kategóriáiɢ
akikkel a személyes adatokat
közlikɢ vagy közölni fogjákɢ ide
értve a harmadik országbeli
címzetteketɢ vagy nemzetközi
szervezeteket
A k(lönböző adatkategóriák
törlésére előirányzott határidők
Az adatok védelmére tett
technikai és szervezési
intézkedések általános leírása

Névɢ sz(letési hely és időɢ lakóhelyɢ
gondozási sz(kségletɢ TAJ számɢ
Adóazonosító jel
zárt iratszekrényɢ saját szerver korlátozott
hozzáférésɣ csak az adatkezelésre jogosult
számára

-

nincs előre meghatározva
Az informatikai és biztonsági szabályzatɢ
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
szerint

*1
a)
b)
c)
d)
e)
f)
*2

közérdekből nyilvános adat
közérdekű adat
személyes adat
személyes k(lönleges adat
bűn(gyi személyes adat
minősített adat

plɡ Excel táblaɢ papíralapú nyilvántartásɢ adatbázisɢ internetes fel(letɢ
intranetes fel(letɢ stbɡ

*3
a)
b)
*4

jogszabály ɭpontos megjelölésselɮ
az érintett hozzájárulása

pl. az XYZ12345 kiemelt projekt által támogatott személyekɢ vagy az
XYZ12345 kiemelt projekt által támogatott vállalkozásokɢ stbɡ

*5
a)
b)
c)

az érintett nyilatkozata
hatósági nyilvántartás
más adatkezelő nyilvántartása

*6

plɡ névɢ sz(letési dátumɢ stbɡ

*7

plɡ weboldal internet címeɢ szerveren lévő tárhely elérési útvonalaɢ stbɡ

ADATLELTÁR
Az adatkezelő neve és elérhetősége:
Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Ter(leti Gyermekvédelmi Szakszolgálat
ǐǈǈǈ Székesfehérvár T(zér utca ǎɡ
Tel.: +36 22 315130
Email: fmgyk@t-online.hu
Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:
Deresné Tanárki Mária Intézményvezető
Tel.: +36 22 329 011; +36 20 6200 570
Email: fmgyk@t-online.hu
Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségeɣ

Az adatbázisɢ illetve nyilvántartás neveɣ
Közalkalmazotti alapnyilvántartás
1.

Az adatokért felelős
munkakörének megnevezése

Humánerőforrás referens

2.

A kezelt adat minősítése ɭ ǉɮ

Személyes adat

3.

Az adat formátuma ɭ Ǌɮ

papíralapú nyilvántartás

4.

Az adatkezelés célja

közalkalmazottak nyilvántartása

5.

Az adatkezelés jogalapja (*3)

ǉǑǑǊɡ évi XXXIIIɡ tvɡ ǐǋɡ B

6.

Az adatkezelés időtartama

folyamatos

7.

Az érintettek köre ɭaz érintettek
kategóriáinakɢ valamint a
személyes adatok kategóriáinak
ismertetése (*4)

munkáltatóɢ közalkalmazott

8.

Az adatok forrása ɭ Ǎɮ

érintett nyilatkozata

9.

10.

11.

12.
13.

Az adatok fajtái ɭ ǎɮ

A hozzáférés módja ɭ Ǐɮ

Olyan címzettek kategóriáiɢ
akikkel a személyes adatokat
közlikɢ vagy közölni fogjákɢ ide
értve a harmadik országbeli
címzetteketɢ vagy nemzetközi
szervezeteket
A k(lönböző adatkategóriák
törlésére előirányzott határidők
Az adatok védelmére tett
technikai és szervezési
intézkedések általános leírása

Kjtɡ Ǎɡ sz melléklet szerinti adatok ɣszemélyi
és lakcímadatokɢ szakképzettségɢ
legmagasabb iskolai végzettségɢ
nyelvismeretɢ jogviszony kezdeteɢ korábbi
jogviszonyban töltött időɢ közalkalmazott
besorolásaɢ címadományozásɢ minősítés
időpontja
zárt iratszekrény
korlátozott hozzáférésɣ adatkezelésre jogosult
számára

-

nincs előre meghatározva
Az informatikai és biztonsági szabályzatɢ
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
szerint

*1
a)
b)
c)
d)
e)
f)
*2

közérdekből nyilvános adat
közérdekű adat
személyes adat
személyes k(lönleges adat
bűn(gyi személyes adat
minősített adat

plɡ Excel táblaɢ papíralapú nyilvántartásɢ adatbázisɢ internetes fel(letɢ
intranetes fel(letɢ stbɡ

*3
a)
b)
*4

jogszabály ɭpontos megjelölésselɮ
az érintett hozzájárulása

plɡ az XYZǉǊǋǌǍ kiemelt projekt által támogatott személyekɢ vagy az

XYZ12345 kiemelt projekt által támogatott vállalkozásokɢ stbɡ
*5
a)
b)
c)

az érintett nyilatkozata
hatósági nyilvántartás
más adatkezelő nyilvántartása

*6

plɡ névɢ sz(letési dátumɢ stbɡ

*7

plɡ weboldal internet címeɢ szerveren lévő tárhely elérési útvonalaɢ stbɡ

ADATLELTÁR
Az adatkezelő neve és elérhetősége:
Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Ter(leti Gyermekvédelmi Szakszolgálat
ǐǈǈǈ Székesfehérvár T(zér utca ǎɡ
Tel.: +36 22 315130
Email: fmgyk@t-online.hu
Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:
Deresné Tanárki Mária Intézményvezető
Tel.: +36 22 329 011; +36 20 6200 570
Email: fmgyk@t-online.hu
Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségeɣ

Az adatbázisɢ illetve nyilvántartás neveɣ
Munkavállalók szabadság nyilvántartása
1.

Az adatokért felelős
munkakörének megnevezése

gazdasági (gyintéző

2.

A kezelt adat minősítése ɭ ǉɮ

személyes adat

3.

Az adat formátuma ɭ Ǌɮ

papíralapú nyilvántartás+ KIRA rendszer

4.

Az adatkezelés célja

szabadságok nyilvántartásaɢ nyomon
követéseɤ bérszámfejtési alap

5.

Az adatkezelés jogalapja ɭ ǋɮ

ǊǈǉǊɡ évi Iɡ tvɡ ǉǋǌɡ ɭǉɮ bekɡ cɮ pont
ǉǑǑǊɡ évi XXXIIIɡ tvɡ ǐǋ Bɡ

6.

Az adatkezelés időtartama

jogviszony fennállásáig

7.

Az érintettek köre ɭaz érintettek
kategóriáinakɢ valamint a
személyes adatok kategóriáinak
ismertetése (*4)

8.

Az adatok forrása ɭ Ǎɮ

munkavállalók

szabadság nyilvántartási kartonɢ
szabadságengedélyen kiírt szabadságokɢ levél
formájában beérkező szabadságigények

9.

10.

11.

12.
13.

Az adatok fajtái ɭ ǎɮ

névɢ sz(letési hely és időɢ adószámɢ TAJ
számɢ anyja neveɢ törzsszámɢ munkahely
betöltésének idejeɢ munkavégzés helye,
szabadság jogcímeɢ igénybevett napok számaɢ
munkavállaló és az engedélyező aláírása

A hozzáférés módja ɭ Ǐɮ

Zárt iratszekrényɢ k(lön belépési
azonosítóval védett elektronikus fel(let

Olyan címzettek kategóriáiɢ
akikkel a személyes adatokat
közlikɢ vagy közölni fogjákɢ ide
értve a harmadik országbeli
címzetteketɢ vagy nemzetközi
szervezeteket
A k(lönböző adatkategóriák
törlésére előirányzott határidők
Az adatok védelmére tett
technikai és szervezési
intézkedések általános leírása

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Fejér Megyei Kirendeltség

Az informatikai és biztonsági szabályzatɢ
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
szerint

*1
a)
b)
c)
d)
e)
f)
*2

közérdekből nyilvános adat
közérdekű adat
személyes adat
személyes k(lönleges adat
bűn(gyi személyes adat
minősített adat

plɡ Excel táblaɢ papíralapú nyilvántartásɢ adatbázisɢ internetes fel(letɢ
intranetes fel(letɢ stbɡ

*3
a)
b)
*4

jogszabály ɭpontos megjelölésselɮ
az érintett hozzájárulása

plɡ az XYZǉǊǋǌǍ kiemelt projekt által támogatott személyekɢ vagy az
XYZ12345 kiemelt projekt által támogatott vállalkozásokɢ stbɡ

*5
a)
b)
c)

az érintett nyilatkozata
hatósági nyilvántartás
más adatkezelő nyilvántartása

*6

plɡ névɢ sz(letési dátumɢ stbɡ

*7

plɡ weboldal internet címeɢ szerveren lévő tárhely elérési útvonalaɢ stbɡ

ADATLELTÁR
Az adatkezelő neve és elérhetősége:
Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Ter(leti Gyermekvédelmi Szakszolgálat
ǐǈǈǈ Székesfehérvár T(zér utca ǎɡ
Tel.: +36 22 315130
Email: fmgyk@t-online.hu
Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:
Deresné Tanárki Mária Intézményvezető
Tel.: +36 22 329 011; +36 20 6200 570
Email: fmgyk@t-online.hu
Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségeɣ

Az adatbázisɢ illetve nyilvántartás neveɣ
Munkavállalók alkalmassági vizsgálatának nyilvántartása
1.

Az adatokért felelős
munkakörének megnevezése

humánerőforrás referens

2.

A kezelt adat minősítése ɭ ǉɮ

személyes adat

3.

Az adat formátuma ɭ Ǌɮ

papíralapú nyilvántartás

4.

Az adatkezelés célja

Munkavállalók alkalmassági vizsgálatának
nyilvántartása
érintett hozzájárulása

5.

Az adatkezelés jogalapja ɭ ǋɮ

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet
a munkaköriɢ szakmaiɢ illetve személyi
higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és
véleményezéséről

6.

Az adatkezelés időtartama

folyamatos

Az érintettek köre ɭaz érintettek
kategóriáinakɢ valamint a
személyes adatok kategóriáinak
ismertetése (*4)

vizsgálatot végző orvosɢ munkavállalóɢ
intézményvezető

7.

8.

Az adatok forrása ɭ Ǎɮ

érintett nyilatkozata

9.

Az adatok fajtái ɭ ǎɮ

névɢ sz(l hely időɢ munkakörɢ utolsó vizsgálat
időpontjaɢ vizsgálat érvényességeɢ aláírás

A hozzáférés módja ɭ Ǐɮ

zárt iratszekrény korlátozott hozzáférésɣ csak
az adatkezelésre jogosult számára

10.

11.

12.
13.

Olyan címzettek kategóriáiɢ
akikkel a személyes adatokat
közlikɢ vagy közölni fogjákɢ ide
értve a harmadik országbeli
címzetteketɢ vagy nemzetközi
szervezeteket
A k(lönböző adatkategóriák
törlésére előirányzott határidők
Az adatok védelmére tett
technikai és szervezési
intézkedések általános leírása

-

nincs előre meghatározva
Az informatikai és biztonsági szabályzatɢ
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
szerint

*1
a)
b)
c)
d)
e)
f)
*2

közérdekből nyilvános adat
közérdekű adat
személyes adat
személyes k(lönleges adat
bűn(gyi személyes adat
minősített adat

plɡ Excel táblaɢ papíralapú nyilvántartásɢ adatbázisɢ internetes fel(letɢ
intranetes fel(letɢ stbɡ

*3
a)
b)
*4

jogszabály ɭpontos megjelölésselɮ
az érintett hozzájárulása

pl. az XYZ12345 kiemelt projekt által támogatott személyekɢ vagy az
XYZ12345 kiemelt projekt által támogatott vállalkozásokɢ stbɡ

*5
a)
b)

az érintett nyilatkozata
hatósági nyilvántartás

c)

más adatkezelő nyilvántartása

*6

plɡ névɢ sz(letési dátumɢ stbɡ

*7

plɡ weboldal internet címeɢ szerveren lévő tárhely elérési útvonalaɢ stbɡ

ADATLELTÁR
Az adatkezelő neve és elérhetősége:
Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Ter(leti Gyermekvédelmi Szakszolgálat
ǐǈǈǈ Székesfehérvár T(zér utca ǎɡ
Tel.: +36 22 315130
Email: fmgyk@t-online.hu
Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:
Deresné Tanárki Mária Intézményvezető
Tel.: +36 22 329 011; +36 20 6200 570
Email: fmgyk@t-online.hu
Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségeɣ

Az adatbázisɢ illetve nyilvántartás neveɣ
Nyilvántartás a tűz és munkavédelmi oktatáson résztvevő munkavállalókról
1.

Az adatokért felelős
munkakörének megnevezése

humánerőforrás referens

2.

A kezelt adat minősítése ɭ ǉɮ

személyes adat

3.

Az adat formátuma ɭ Ǌɮ

papíralapú nyilvántartás

4.

Az adatkezelés célja

a tűz és munkavédelmi oktatáson résztvevő
munkavállalók nyilvántartásaɢ jogszabálynak
való megfelelés

5.

Az adatkezelés jogalapja ɭ ǋɮ

érintett hozzájárulása

6.

Az adatkezelés időtartama

folyamatos

7.

8.

Az érintettek köre ɭaz érintettek
kategóriáinakɢ valamint a
személyes adatok kategóriáinak
ismertetése (*4)

Az adatok forrása ɭ Ǎɮ

oktatáson részt vevő munkavállaló
oktató

érintett nyilatkozata

9.

10.

11.

12.
13.

Az adatok fajtái ɭ ǎɮ

szakképesítésɢ beosztásɢ névɢ sz(letési időɢ
oktatás időpontja

A hozzáférés módja ɭ Ǐɮ

zárt iratszekrény korlátozott hozzáférésɣ csak
az adatkezelésre jogosult számára

Olyan címzettek kategóriáiɢ
akikkel a személyes adatokat
közlikɢ vagy közölni fogjákɢ ide
értve a harmadik országbeli
címzetteketɢ vagy nemzetközi
szervezeteket
A k(lönböző adatkategóriák
törlésére előirányzott határidők
Az adatok védelmére tett
technikai és szervezési
intézkedések általános leírása

-

nincs előre meghatározva
Az informatikai és biztonsági szabályzatɢ
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
szerint

*1
a)
b)
c)
d)
e)
f)
*2

közérdekből nyilvános adat
közérdekű adat
személyes adat
személyes k(lönleges adat
bűn(gyi személyes adat
minősített adat

plɡ Excel táblaɢ papíralapú nyilvántartásɢ adatbázisɢ internetes fel(letɢ
intranetes fel(letɢ stbɡ

*3
a)
b)
*4

jogszabály ɭpontos megjelölésselɮ
az érintett hozzájárulása

plɡ az XYZǉǊǋǌǍ kiemelt projekt által támogatott személyekɢ vagy az
XYZ12345 kiemelt projekt által támogatott vállalkozásokɢ stbɡ

*5
a)
b)
c)
*6

az érintett nyilatkozata
hatósági nyilvántartás
más adatkezelő nyilvántartása

plɡ névɢ sz(letési dátumɢ stbɡ

*7

plɡ weboldal internet címeɢ szerveren lévő tárhely elérési útvonalaɢ stbɡ

ADATLELTÁR
Az adatkezelő neve és elérhetősége:
Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Ter(leti Gyermekvédelmi Szakszolgálat
ǐǈǈǈ Székesfehérvár T(zér utca ǎɡ
Tel.: +36 22 315130
Email: fmgyk@t-online.hu
Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:
Deresné Tanárki Mária Intézményvezető
Tel.: +36 22 329 011; +36 20 6200 570
Email: fmgyk@t-online.hu
Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségeɣ

Az adatbázisɢ illetve nyilvántartás neveɣ
Munkajogiɢ adójogiɢ egyéb munkavállalói nyilatkozatok
1.

Az adatokért felelős
munkakörének megnevezése

humánerőforrás referens

2.

A kezelt adat minősítése ɭ ǉɮ

személyes adat

3.

Az adat formátuma ɭ Ǌɮ

papíralapú nyilvántartás

4.

Az adatkezelés célja

Munkavállalói nyilatkozatok kezelése

5.

Az adatkezelés jogalapja ɭ ǋɮ

érintett hozzájárulása

6.

Az adatkezelés időtartama

folyamatos

7.

8.

Az érintettek köre ɭaz érintettek
kategóriáinakɢ valamint a
személyes adatok kategóriáinak
ismertetése (*4)

Az adatok forrása ɭ Ǎɮ

munkavállaló

érintett nyilatkozata

9.

10.

11.

12.
13.

Az adatok fajtái ɭ ǎɮ

névɢ sz(l hely időɢ TAJ számɢ Adóazonosító
jelɢ anyja neveɢ lakóhely

A hozzáférés módja ɭ Ǐɮ

zárt iratszekrény korlátozott hozzáférésɣ csak
az adatkezelésre jogosult számára

Olyan címzettek kategóriáiɢ
akikkel a személyes adatokat
közlikɢ vagy közölni fogjákɢ ide
értve a harmadik országbeli
címzetteketɢ vagy nemzetközi
szervezeteket
A k(lönböző adatkategóriák
törlésére előirányzott határidők
Az adatok védelmére tett
technikai és szervezési
intézkedések általános leírása

-

nincs előre meghatározva
Az informatikai és biztonsági szabályzatɢ
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
szerint

*1
a)
b)
c)
d)
e)
f)
*2

közérdekből nyilvános adat
közérdekű adat
személyes adat
személyes k(lönleges adat
bűn(gyi személyes adat
minősített adat

plɡ Excel táblaɢ papíralapú nyilvántartásɢ adatbázisɢ internetes fel(letɢ
intranetes fel(letɢ stbɡ

*3
a)
b)
*4

jogszabály ɭpontos megjelölésselɮ
az érintett hozzájárulása

pl. az XYZ12345 kiemelt projekt által támogatott személyekɢ vagy az
XYZ12345 kiemelt projekt által támogatott vállalkozásokɢ stbɡ

*5
a)
b)
c)
*6

az érintett nyilatkozata
hatósági nyilvántartás
más adatkezelő nyilvántartása

plɡ névɢ sz(letési dátumɢ stbɡ

*7

plɡ weboldal internet címeɢ szerveren lévő tárhely elérési útvonalaɢ stbɡ

ADATLELTÁR
Az adatkezelő neve és elérhetősége:
Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Ter(leti Gyermekvédelmi Szakszolgálat
ǐǈǈǈ Székesfehérvár T(zér utca ǎɡ
Tel.: +36 22 315130
Email: fmgyk@t-online.hu
Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:
Deresné Tanárki Mária Intézményvezető
Tel.: +36 22 329 011; +36 20 6200 570
Email: fmgyk@t-online.hu
Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségeɣ

Az adatbázisɢ illetve nyilvántartás neveɣ
Munkahelyi balesetek nyilvántartása
1.

Az adatokért felelős
munkakörének megnevezése

humánerőforrás referens

2.

A kezelt adat minősítése ɭ ǉɮ

személyes adat

3.

Az adat formátuma ɭ Ǌɮ

papíralapú nyilvántartás

4.

Az adatkezelés célja

Munkahelyi balesetek dokumentálása

5.

Az adatkezelés jogalapja (*3)

ǉǑǑǋɡ évi XCIIIɡ törvény a munkavédelemről
ǎǌɡ ɭǉɮ-(4)bek

6.

Az adatkezelés időtartama

folyamatos

7.

8.

Az érintettek köre ɭaz érintettek
kategóriáinakɢ valamint a
személyes adatok kategóriáinak
ismertetése (*4)

Az adatok forrása ɭ Ǎɮ

munkavállaló

érintett nyilatkozata

9.

10.

11.

12.
13.

Az adatok fajtái ɭ ǎɮ

névɢ sz(l hely időɢ TAJ számɢ Adóazonosító
jelɢ anyja neveɢ lakóhely

A hozzáférés módja ɭ Ǐɮ

zárt iratszekrény korlátozott hozzáférésɣ csak
az adatkezelésre jogosult számára

Olyan címzettek kategóriáiɢ
akikkel a személyes adatokat
közlikɢ vagy közölni fogjákɢ ide
értve a harmadik országbeli
címzetteketɢ vagy nemzetközi
szervezeteket
A k(lönböző adatkategóriák
törlésére előirányzott határidők
Az adatok védelmére tett
technikai és szervezési
intézkedések általános leírása

Munka(gyi Fel(gyelőségɢ Magyar
Államkincstárɢ érintett munkavállaló

nincs előre meghatározva
Az informatikai és biztonsági szabályzatɢ
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
szerint

*1
a)
b)
c)
d)
e)
f)
*2

közérdekből nyilvános adat
közérdekű adat
személyes adat
személyes k(lönleges adat
bűn(gyi személyes adat
minősített adat

plɡ Excel táblaɢ papíralapú nyilvántartásɢ adatbázisɢ internetes fel(letɢ
intranetes fel(letɢ stbɡ

*3
a)
b)
*4

jogszabály ɭpontos megjelölésselɮ
az érintett hozzájárulása

plɡ az XYZǉǊǋǌǍ kiemelt projekt által támogatott személyekɢ vagy az
XYZ12345 kiemelt projekt által támogatott vállalkozásokɢ stbɡ

*5
a)
b)
c)
*6

az érintett nyilatkozata
hatósági nyilvántartás
más adatkezelő nyilvántartása

plɡ névɢ sz(letési dátumɢ stbɡ

*7

plɡ weboldal internet címeɢ szerveren lévő tárhely elérési útvonalaɢ stbɡ

ADATLELTÁR
Az adatkezelő neve és elérhetősége:
Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Ter(leti Gyermekvédelmi Szakszolgálat
ǐǈǈǈ Székesfehérvár T(zér utca ǎɡ
Tel.: +36 22 315130
Email: fmgyk@t-online.hu
Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:
Deresné Tanárki Mária Intézményvezető
Tel.: +36 22 329 011; +36 20 6200 570
Email: fmgyk@t-online.hu
Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségeɣ

Az adatbázisɢ illetve nyilvántartás neveɣ
Szakmai beszámoló az FMGYK és TEGYESZ feladatellátásáról
1.

Az adatokért felelős
munkakörének megnevezése

általános intézményvezető helyettes

2.

A kezelt adat minősítése ɭ ǉɮ

személyes adatɢ közérdekű adat

3.

Az adat formátuma ɭ Ǌɮ

papíralapú nyilvántartás

4.

Az adatkezelés célja

intézmény szakmai működésének éves
áttekintése
2017. április 10. napján kelt Szervezeti és
M ködési Szabályzat 1997. évi XXXI. tv 104.§(1)
bek e)pontban foglaltaknak való megfelelés

5.

Az adatkezelés jogalapja (*3)

6.

Az adatkezelés időtartama

folyamatos

7.

Az érintettek köre ɭaz érintettek
kategóriáinakɢ valamint a
személyes adatok kategóriáinak
ismertetése (*4)

szakmai csoportok tagjai
szakmai egységek tagjai
műszaki referens
Hr szakember

8.

Az adatok forrása ɭ Ǎɮ

szakmai ter(ltek beszámolói

9.

10.

11.

12.
13.

Az adatok fajtái ɭ ǎɮ

névɢstatisztikai adatokɢ gondozott gyerekek
számaɢ sz(kséglet szerinti számaɤ
utógondozottak számaɢ munkaerőmozgás
adatai

A hozzáférés módja ɭ Ǐɮ

Irattárɢ Intézmény weboldala

Olyan címzettek kategóriáiɢ
akikkel a személyes adatokat
közlikɢ vagy közölni fogjákɢ ide
értve a harmadik országbeli
címzetteketɢ vagy nemzetközi
szervezeteket
A k(lönböző adatkategóriák
törlésére előirányzott határidők
Az adatok védelmére tett
technikai és szervezési
intézkedések általános leírása

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Fejér Megyei Kirendeltség

nincs előre meghatározva
Az informatikai és biztonsági szabályzatɢ
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
szerint

*1
a)
b)
c)
d)
e)
f)
*2

közérdekből nyilvános adat
közérdekű adat
személyes adat
személyes k(lönleges adat
bűn(gyi személyes adat
minősített adat

plɡ Excel táblaɢ papíralapú nyilvántartásɢ adatbázisɢ internetes fel(letɢ
intranetes fel(letɢ stbɡ

*3
a)
b)
*4

jogszabály ɭpontos megjelölésselɮ
az érintett hozzájárulása

pl. az XYZ12345 kiemelt projekt által támogatott személyekɢ vagy az
XYZ12345 kiemelt projekt által támogatott vállalkozásokɢ stbɡ

*5
a)
b)
c)

az érintett nyilatkozata
hatósági nyilvántartás
más adatkezelő nyilvántartása

*6

plɡ névɢ sz(letési dátumɢ stbɡ

*7

plɡ weboldal internet címeɢ szerveren lévő tárhely elérési útvonalaɢ stbɡ

ADATLELTÁR
Az adatkezelő neve és elérhetősége:
Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Ter(leti Gyermekvédelmi Szakszolgálat
ǐǈǈǈ Székesfehérvár T(zér utca ǎɡ
Tel.: +36 22 315130
Email: fmgyk@t-online.hu
Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:
Deresné Tanárki Mária Intézményvezető
Tel.: +36 22 329 011; +36 20 6200 570
Email: fmgyk@t-online.hu
Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségeɣ

Az adatbázisɢ illetve nyilvántartás neveɣ
FMGYK és TEGYESZ tárgyévi munkaterve
1.

Az adatokért felelős
munkakörének megnevezése

általános intézményvezető helyettes

2.

A kezelt adat minősítése ɭ ǉɮ

személyes adatɢ közérdekű adat

3.

Az adat formátuma ɭ Ǌɮ

papíralapú nyilvántartás

4.

Az adatkezelés célja

éves időtartamra tervezett munka
összefoglalása a szakmai ter(letek részéről

5.

Az adatkezelés jogalapja ɭ ǋɮ

2017. április 10. napján kelt Szervezeti és
M ködési Szabályzat

6.

Az adatkezelés időtartama

folyamatos

7.

Az érintettek köre ɭaz érintettek
kategóriáinakɢ valamint a
személyes adatok kategóriáinak
ismertetése (*4)

8.

Az adatok forrása ɭ Ǎɮ

szakmai ter(letek

szakmai ter(ltek munkatervei

9.

10.

11.

12.
13.

Az adatok fajtái ɭ ǎɮ

névɢ eszköztárɢ előirányzott feladatok

A hozzáférés módja (*7)

Irattárɢ Intézmény weboldala

Olyan címzettek kategóriáiɢ
akikkel a személyes adatokat
közlikɢ vagy közölni fogjákɢ ide
értve a harmadik országbeli
címzetteketɢ vagy nemzetközi
szervezeteket
A k(lönböző adatkategóriák
törlésére előirányzott határidők
Az adatok védelmére tett
technikai és szervezési
intézkedések általános leírása

-

nincs előre meghatározva
Az informatikai és biztonsági szabályzatɢ
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
szerint

*1
a)
b)
c)
d)
e)
f)
*2

közérdekből nyilvános adat
közérdekű adat
személyes adat
személyes k(lönleges adat
bűn(gyi személyes adat
minősített adat

plɡ Excel táblaɢ papíralapú nyilvántartásɢ adatbázisɢ internetes fel(letɢ
intranetes fel(letɢ stbɡ

*3
a)
b)
*4

jogszabály ɭpontos megjelölésselɮ
az érintett hozzájárulása

plɡ az XYZǉǊǋǌǍ kiemelt projekt által támogatott személyekɢ vagy az
XYZ12345 kiemelt projekt által támogatott vállalkozásokɢ stbɡ

*5
a)
b)
c)
*6

az érintett nyilatkozata
hatósági nyilvántartás
más adatkezelő nyilvántartása

plɡ névɢ sz(letési dátum, stb.

*7

plɡ weboldal internet címeɢ szerveren lévő tárhely elérési útvonalaɢ stbɡ

ADATLELTÁR
Az adatkezelő neve és elérhetősége:
Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Ter(leti Gyermekvédelmi Szakszolgálat
ǐǈǈǈ Székesfehérvár T(zér utca ǎɡ
Tel.: +36 22 315130
Email: fmgyk@t-online.hu
Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:
Deresné Tanárki Mária Intézményvezető
Tel.: +36 22 329 011; +36 20 6200 570
Email: fmgyk@t-online.hu
Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségeɣ

Az adatbázisɢ illetve nyilvántartás neveɣ
Jelenléti ívek
1.

Az adatokért felelős
munkakörének megnevezése

gazdasági (gyintéző

2.

A kezelt adat minősítése ɭ ǉɮ

személyes adat

3.

Az adat formátuma ɭ Ǌɮ

papíralapú nyilvántartás

4.

Az adatkezelés célja

munkaidő- nyilvántartásɢ törvénynek való
megfelelés

5.

Az adatkezelés jogalapja ɭ ǋɮ

ǊǈǉǊɡ évi Iɡ tv ǉǋǌɡ ɭǉɮ-(2) bek.

6.

Az adatkezelés időtartama

folyamatos

7.

Az érintettek köre ɭaz érintettek
kategóriáinakɢ valamint a
személyes adatok kategóriáinak
ismertetése (*4)

8.

Az adatok forrása (*5)

munkavállalókɢ (gyintézőɢ intézményvezetőɢ

más adatkezelő nyilvántartása

9.

10.

11.

12.
13.

Az adatok fajtái ɭ ǎɮ

névɢ munkaidő kezdete végeɢ aláírás

A hozzáférés módja ɭ Ǐɮ

Irattár

Olyan címzettek kategóriáiɢ
akikkel a személyes adatokat
közlikɢ vagy közölni fogjákɢ ide
értve a harmadik országbeli
címzetteketɢ vagy nemzetközi
szervezeteket
A k(lönböző adatkategóriák
törlésére előirányzott határidők
Az adatok védelmére tett
technikai és szervezési
intézkedések általános leírása

-

nincs előre meghatározva
Az informatikai és biztonsági szabályzatɢ
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
szerint

*1
a)
b)
c)
d)
e)
f)
*2

közérdekből nyilvános adat
közérdekű adat
személyes adat
személyes k(lönleges adat
bűn(gyi személyes adat
minősített adat

plɡ Excel táblaɢ papíralapú nyilvántartásɢ adatbázisɢ internetes fel(letɢ
intranetes fel(letɢ stbɡ

*3
a)
b)
*4

jogszabály ɭpontos megjelölésselɮ
az érintett hozzájárulása

plɡ az XYZǉǊǋǌǍ kiemelt projekt által támogatott személyekɢ vagy az
XYZ12345 kiemelt projekt által támogatott vállalkozásokɢ stbɡ

*5
a)
b)
c)
*6

az érintett nyilatkozata
hatósági nyilvántartás
más adatkezelő nyilvántartása

plɡ névɢ sz(letési dátumɢ stbɡ

*7

plɡ weboldal internet címeɢ szerveren lévő tárhely elérési útvonalaɢ stbɡ

ADATLELTÁR
Az adatkezelő neve és elérhetősége:
Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Ter(leti Gyermekvédelmi Szakszolgálat
ǐǈǈǈ Székesfehérvár T(zér utca ǎɡ
Tel.: +36 22 315130
Email: fmgyk@t-online.hu
Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:
Deresné Tanárki Mária Intézményvezető
Tel.: +36 22 329 011; +36 20 6200 570
Email: fmgyk@t-online.hu
Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségeɣ

Az adatbázisɢ illetve nyilvántartás neveɣ
Irodakulcs nyilvántartás
1.

Az adatokért felelős
munkakörének megnevezése

gyermekvédelmi (gyintéző

2.

A kezelt adat minősítése ɭ ǉɮ

személyes adat

3.

Az adat formátuma ɭ Ǌɮ

papíralapú nyilvántartás

4.

Az adatkezelés célja

intézmény kulcsainak szabályszerű
igénybevételeɢ nyomon követése

5.

Az adatkezelés jogalapja ɭ ǋɮ

érintett hozzájárulása

6.

Az adatkezelés időtartama

folyamatos

7.

Az érintettek köre ɭaz érintettek
kategóriáinakɢ valamint a
személyes adatok kategóriáinak
ismertetése (*4)

8.

Az adatok forrása ɭ Ǎɮ

átvevő személyɢ visszavevő személy

érintett nyilatkozata

9.

10.

11.

12.
13.

Az adatok fajtái ɭ ǎɮ

névɢ időpont

A hozzáférés módja ɭ Ǐɮ

Irodakulcs nyilvántartás

Olyan címzettek kategóriáiɢ
akikkel a személyes adatokat
közlikɢ vagy közölni fogjákɢ ide
értve a harmadik országbeli
címzetteketɢ vagy nemzetközi
szervezeteket
A k(lönböző adatkategóriák
törlésére előirányzott határidők
Az adatok védelmére tett
technikai és szervezési
intézkedések általános leírása

-

nincs előre meghatározva
Az informatikai és biztonsági szabályzatɢ
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
szerint

*1
a)
b)
c)
d)
e)
f)
*2

közérdekből nyilvános adat
közérdekű adat
személyes adat
személyes k(lönleges adat
bűn(gyi személyes adat
minősített adat

plɡ Excel táblaɢ papíralapú nyilvántartásɢ adatbázisɢ internetes fel(letɢ
intranetes fel(letɢ stbɡ

*3
a)
b)
*4

jogszabály ɭpontos megjelölésselɮ
az érintett hozzájárulása

plɡ az XYZǉǊǋǌǍ kiemelt projekt által támogatott személyekɢ vagy az
XYZ12345 kiemelt projekt által támogatott vállalkozásokɢ stbɡ

*5
a)
b)
c)
*6

az érintett nyilatkozata
hatósági nyilvántartás
más adatkezelő nyilvántartása

plɡ névɢ sz(letési dátumɢ stbɡ

*7

plɡ weboldal internet címeɢ szerveren lévő tárhely elérési útvonalaɢ stbɡ

ADATLELTÁR
Az adatkezelő neve és elérhetősége:
Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Ter(leti Gyermekvédelmi Szakszolgálat
ǐǈǈǈ Székesfehérvár T(zér utca ǎɡ
Tel.: +36 22 315130
Email: fmgyk@t-online.hu
Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:
Deresné Tanárki Mária Intézményvezető
Tel.: +36 22 329 011; +36 20 6200 570
Email: fmgyk@t-online.hu
Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségeɣ

Az adatbázisɢ illetve nyilvántartás neveɣ
Intézményi bélyegző nyilvántartás

1.

Az adatokért felelős
munkakörének megnevezése

titkárság vezető

2.

A kezelt adat minősítése ɭ ǉɮ

közérdekű adatɢ személyes adat

3.

Az adat formátuma ɭ Ǌɮ

papíralapú nyilvántartás

4.

Az adatkezelés célja

intézmény bélyegzőinek nyilvántartása

5.

Az adatkezelés jogalapja (*3)

ǊǈǉǏɡ április ǉǈɡ napján kelt Szervezeti és
Működési Szabályzat szerint

6.

Az adatkezelés időtartama

2015. okt. 7.-től folyamatosan

7.

Az érintettek köre ɭaz érintettek
kategóriáinakɢ valamint a
személyes adatok kategóriáinak
ismertetése (*4)

8.

Az adatok forrása ɭ Ǎɮ

használatra jogosultak

érintett nyilatkozata

9.

10.

11.

12.
13.

Az adatok fajtái ɭ ǎɮ

névɢ használatba vétel dátumaɢ bélyegző
lenyomat

A hozzáférés módja ɭ Ǐɮ

zárt iratszekrény

Olyan címzettek kategóriáiɢ
akikkel a személyes adatokat
közlikɢ vagy közölni fogjákɢ ide
értve a harmadik országbeli
címzetteketɢ vagy nemzetközi
szervezeteket
A k(lönböző adatkategóriák
törlésére előirányzott határidők
Az adatok védelmére tett
technikai és szervezési
intézkedések általános leírása

-

nincs előre meghatározva
Az informatikai és biztonsági szabályzatɢ
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
szerint

*1
a)
b)
c)
d)
e)
f)
*2

közérdekből nyilvános adat
közérdekű adat
személyes adat
személyes k(lönleges adat
bűn(gyi személyes adat
minősített adat

plɡ Excel táblaɢ papíralapú nyilvántartásɢ adatbázisɢ internetes fel(letɢ
intranetes fel(letɢ stbɡ

*3
a)
b)
*4

jogszabály ɭpontos megjelölésselɮ
az érintett hozzájárulása

pl. az XYZ12345 kiemelt projekt által támogatott személyekɢ vagy az
XYZ12345 kiemelt projekt által támogatott vállalkozásokɢ stbɡ

*5
a)
b)
c)

az érintett nyilatkozata
hatósági nyilvántartás
más adatkezelő nyilvántartása

*6

plɡ névɢ sz(letési dátumɢ stbɡ

*7

plɡ weboldal internet címeɢ szerveren lévő tárhely elérési útvonalaɢ stbɡ

ADATLELTÁR
Az adatkezelő neve és elérhetősége:
Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Ter(leti Gyermekvédelmi Szakszolgálat
ǐǈǈǈ Székesfehérvár T(zér utca ǎɡ
Tel.: +36 22 315130
Email: fmgyk@t-online.hu
Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:
Deresné Tanárki Mária Intézményvezető
Tel.: +36 22 329 011; +36 20 6200 570
Email: fmgyk@t-online.hu
Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségeɣ

Az adatbázisɢ illetve nyilvántartás neveɣ
Autófutás
1.

Az adatokért felelős
munkakörének megnevezése

általános (gyintéző

2.

A kezelt adat minősítése ɭ ǉɮ

személyes adat

3.

Az adat formátuma ɭ Ǌɮ

papíralapú nyilvántartás

4.

Az adatkezelés célja

menetlevelek nyilvántartása és ter(leti
munkavégzés követése

5.

Az adatkezelés jogalapja (*3)

Gépjármű Üzemeltetési Szabályzat
(2017.jan.2.)

6.

Az adatkezelés időtartama

folyamatos

7.

Az érintettek köre ɭaz érintettek
kategóriáinakɢ valamint a
személyes adatok kategóriáinak
ismertetése (*4)

gépjármű vezetője és utasaɭiɮ
engedélyező (gyintéző
intézményvezető

8.

Az adatok forrása ɭ Ǎɮ

érintett nyilatkozata

9.

10.

11.

12.
13.

Az adatok fajtái ɭ ǎɮ

névɢ számlaɢ úti célɢ utazás időpontja
menetideje

A hozzáférés módja ɭ Ǐɮ

Autófutás nyilvántartás

Olyan címzettek kategóriáiɢ
akikkel a személyes adatokat
közlikɢ vagy közölni fogjákɢ ide
értve a harmadik országbeli
címzetteketɢ vagy nemzetközi
szervezeteket
A k(lönböző adatkategóriák
törlésére előirányzott határidők
Az adatok védelmére tett
technikai és szervezési
intézkedések általános leírása

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Fejér Megyei Kirendeltség

nincs előre meghatározva
Az informatikai és biztonsági szabályzat,
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
szerint

*1
a)
b)
c)
d)
e)
f)
*2

közérdekből nyilvános adat
közérdekű adat
személyes adat
személyes k(lönleges adat
bűn(gyi személyes adat
minősített adat

plɡ Excel táblaɢ papíralapú nyilvántartásɢ adatbázisɢ internetes fel(letɢ
intranetes fel(letɢ stbɡ

*3
a)
b)
*4

jogszabály ɭpontos megjelölésselɮ
az érintett hozzájárulása

plɡ az XYZǉǊǋǌǍ kiemelt projekt által támogatott személyekɢ vagy az
XYZ12345 kiemelt projekt által támogatott vállalkozásokɢ stbɡ

*5
a)
b)
c)
*6

az érintett nyilatkozata
hatósági nyilvántartás
más adatkezelő nyilvántartása

plɡ névɢ sz(letési dátumɢ stbɡ

*7

pl. weboldal internet címeɢ szerveren lévő tárhely elérési útvonalaɢ stbɡ

ADATLELTÁR
Az adatkezelő neve és elérhetősége:
Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Ter(leti Gyermekvédelmi Szakszolgálat
ǐǈǈǈ Székesfehérvár T(zér utca ǎɡ
Tel.: +36 22 315130
Email: fmgyk@t-online.hu
Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:
Deresné Tanárki Mária Intézményvezető
Tel.: +36 22 329 011; +36 20 6200 570
Email: fmgyk@t-online.hu
Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségeɣ

Az adatbázisɢ illetve nyilvántartás neveɣ
Gépkocsi nyilvántartás
1.

Az adatokért felelős
munkakörének megnevezése

általános (gyintéző

2.

A kezelt adat minősítése ɭ ǉɮ

személyes adat

3.

Az adat formátuma ɭ Ǌɮ

papíralapú nyilvántartás

4.

Az adatkezelés célja

intézmény gépjárműire vonatkozó adatokɢ
költségek hozzáfűződő kötelezettségek
nyilvántartása

5.

Az adatkezelés jogalapja ɭ ǋɮ

Gépjármű Üzemeltetési Szabályzat
(2017.jan.2.)

6.

Az adatkezelés időtartama

folyamatos

7.

Az érintettek köre ɭaz érintettek
kategóriáinakɢ valamint a
személyes adatok kategóriáinak
ismertetése (*4)

gépjármű vezetésére jogosult
(zembentartó
tulajdonos

8.

Az adatok forrása ɭ Ǎɮ

érintett nyilatkozataɢ hatósági nyilvántartás

Az adatok fajtái ɭ ǎɮ

névɢ gépjármű műszaki adatok

10.

A hozzáférés módja ɭ Ǐɮ

Gépkocsi nyilvántartás

11.

Olyan címzettek kategóriáiɢ
akikkel a személyes adatokat
közlikɢ vagy közölni fogjákɢ ide
értve a harmadik országbeli
címzetteketɢ vagy nemzetközi
szervezeteket

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Fejér Megyei Kirendeltség

12.

A k(lönböző adatkategóriák
törlésére előirányzott határidők

nincs előre meghatározva

13.

Az adatok védelmére tett
technikai és szervezési
intézkedések általános leírása

Az informatikai és biztonsági szabályzatɢ
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
szerint

9.

*1
a)
b)
c)
d)
e)
f)
*2

közérdekből nyilvános adat
közérdekű adat
személyes adat
személyes k(lönleges adat
bűn(gyi személyes adat
minősített adat

plɡ Excel táblaɢ papíralapú nyilvántartásɢ adatbázisɢ internetes fel(letɢ
intranetes fel(letɢ stbɡ

*3
a)
b)
*4

jogszabály ɭpontos megjelölésselɮ
az érintett hozzájárulása

plɡ az XYZǉǊǋǌǍ kiemelt projekt által támogatott személyekɢ vagy az
XYZ12345 kiemelt projekt által támogatott vállalkozásokɢ stbɡ

*5
a)
b)
c)

az érintett nyilatkozata
hatósági nyilvántartás
más adatkezelő nyilvántartása

*6

plɡ névɢ sz(letési dátumɢ stbɡ

*7

plɡ weboldal internet címeɢ szerveren lévő tárhely elérési útvonalaɢ stbɡ

ADATLELTÁR
Az adatkezelő neve és elérhetősége:
Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Ter(leti Gyermekvédelmi Szakszolgálat
ǐǈǈǈ Székesfehérvár T(zér utca ǎɡ
Tel.: +36 22 315130
Email: fmgyk@t-online.hu
Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:
Deresné Tanárki Mária Intézményvezető
Tel.: +36 22 329 011; +36 20 6200 570
Email: fmgyk@t-online.hu
Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségeɣ

Az adatbázisɢ illetve nyilvántartás neveɣ
Magánautó használat
1.

Az adatokért felelős
munkakörének megnevezése

általános (gyintéző

2.

A kezelt adat minősítése ɭ ǉɮ

személyes adat

3.

Az adat formátuma ɭ Ǌɮ

papíralapú nyilvántartás

4.

Az adatkezelés célja

munkába járás és saját gépjármű hivatalos
célra történő használatának nyilvántartása

5.

Az adatkezelés jogalapja ɭ ǋɮ

érintett hozzájárulása
Gépjármű (zemeltetési Szabályzat ɭǊǈǉǏɡ
jan.2.)

6.

Az adatkezelés időtartama

folyamatos

7.

Az érintettek köre ɭaz érintettek
kategóriáinakɢ valamint a
személyes adatok kategóriáinak
ismertetése (*4)

8.

Az adatok forrása ɭ Ǎɮ

közalkalmazottak
munkavállalók

érintett nyilatkozataɢ hatósági nyilvántartás

9.

10.

11.

12.
13.

Az adatok fajtái ɭ ǎɮ

névɢ lakcímɢ személyi igazolvány számɢ
vezetői engedély számɢ KGB kötvényɢ
gépjármű műszaki adatok

A hozzáférés módja ɭ Ǐɮ

Magánautó használat nyilvántartása

Olyan címzettek kategóriáiɢ
akikkel a személyes adatokat
közlikɢ vagy közölni fogjákɢ ide
értve a harmadik országbeli
címzetteketɢ vagy nemzetközi
szervezeteket
A k(lönböző adatkategóriák
törlésére előirányzott határidők
Az adatok védelmére tett
technikai és szervezési
intézkedések általános leírása

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Fejér Megyei Kirendeltség

nincs előre meghatározva
Az informatikai és biztonsági szabályzatɢ
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
szerint

*1
a)
b)
c)
d)
e)
f)
*2

közérdekből nyilvános adat
közérdekű adat
személyes adat
személyes k(lönleges adat
bűn(gyi személyes adat
minősített adat

plɡ Excel táblaɢ papíralapú nyilvántartásɢ adatbázisɢ internetes fel(letɢ
intranetes fel(letɢ stbɡ

*3
a)
b)
*4

jogszabály ɭpontos megjelölésselɮ
az érintett hozzájárulása

plɡ az XYZǉǊǋǌǍ kiemelt projekt által támogatott személyekɢ vagy az
XYZ12345 kiemelt projekt által támogatott vállalkozásokɢ stbɡ

*5
a)
b)
c)
*6

az érintett nyilatkozata
hatósági nyilvántartás
más adatkezelő nyilvántartása

plɡ névɢ sz(letési dátumɢ stbɡ

*7

plɡ weboldal internet címeɢ szerveren lévő tárhely elérési útvonalaɢ stbɡ

