„Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Szent Borbála Otthon
7300 Komló, Pécsi út 42.
15. számú melléklet

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ IDŐSKORÚAK NAPPALI ELLÁTÁSÁVAL KAPCSOLATOS
ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

I. Az adatkezelő adatai és elérhetőségei

Intézmény neve:
Cím:
Telefon:
Email:
Weboldal:

„Szent Borbála Otthon” Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Szent Borbála Otthon
7300 Komló, Pécsi út 42.
06 72 581 366
titkarsag@szentborbala.hu
www.szentborbala.hu

Adatvédelmi tisztviselő
neve:
elérhetősége:
ügyfélfogadása:

Sasváriné Aszódi Kinga Erzsébet
adatvedelem@szentborbala.hu 06 72 581 366
előzetes egyeztetés alapján

II. A kezelt adatok köre, jogalapja, célja, adatok továbbítása, adatokhoz hozzáférés
A nappali ellátás az 1993. évi III. tv. szerinti szociális szolgáltatás, azon belül személyes gondoskodással járó
szociális alapszolgáltatás [57. § (1) j.]. A szolgáltatás megkezdése előtt a 94/C. § alapján együttműködési
megállapodást kell kötni.
Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés célja

Érintettek köre

Érintettekre vonatkozó adatok
1. a
kérelmező
természetes
személyazonosító adatai (név,
születési név, születési hely, idő,
anyja
neve)
és
Társadalombiztosítási Azonosító
Jele,
2. a kérelmező telefonszáma, lakóés tartózkodási helye, értesítési
címe,
3. a kérelmező állampolgársága,
bevándorolt, letelepedett vagy
menekült, hontalan jogállása, a
szabad mozgás és tartózkodás
jogára vonatkozó adat,
4. a kérelmező cselekvőképességére
vonatkozó adat,

1. Az érintett hozzájárulása
2. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III.
törvény 94/C. pontja alapján kötött együttműködési megállapodás
A mentális, fizikai segítséget, továbbá elfogadó közösséget
nyújtson mindazoknak a saját otthonukban élő, tizennyolcadik
életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt
szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására
részben képes személyeknek, akik igénylik a társas kapcsolatokat,
helyben étkezés lehetőségét, szabadidős elfoglaltságot. –
Ellátásban részesülők adatainak kezelése.
A tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy
idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló,
önmaguk ellátására részben képes személyek, akik a szolgáltatást
igénybe veszik
Adatkezelés célja
Adatkezelés jogalapja
A szolgáltatások célja a A szociális igazgatásról és
jogszabályoknak és a helyi szociális ellátásokról 1993. évi
igényeknek megfelelő szociális III. törvény 20.§ (2)
ellátórendszer
működtetése,
ezen belül:
a
szociális
biztonság
megteremtése és megőrzése,
szociális szolgáltatásokhoz való
hozzájutás és
a
szolgáltatások
szakmai
színvonalának fejlesztése.
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.

15.

16.

17.

a
kérelmező
törvényes
képviselőjének, a kérelmező
megnevezett hozzátartozójának,
továbbá
tartós
bentlakásos
intézményi ellátás esetében a
kérelmező
nagykorú
gyermekének neve, születési
neve, telefonszáma, lakó- és
tartózkodási helye vagy értesítési
címe,
a kérelem előterjesztésének vagy
a
beutaló
határozat
megküldésének időpontja,
az előgondozás lefolytatásának
időpontja, ha annak elvégzése
kötelező.
a soron kívüli elhelyezésre
vonatkozó döntés, a férőhely
elfoglalásának
időpontja,
közgyógyellátásban részesül-e.
az ellátás megkezdésének és
megszüntetésének dátuma, az
ellátás megszüntetésének módja,
oka,
a jogosultsági feltételekre és az
azokban
bekövetkezett
változásokra vonatkozó adatok,
különösen a szociális rászorultság
fennállása,
a
rászorultságot
megalapozó
körülményekre
vonatkozó adatok,
az ellátás kezdetének időpontját,
az intézményi ellátás időtartamát
(a határozott vagy határozatlan
időtartam megjelölését),
szakápolási központ esetén a
szakápolás határidejét,
az igénybevevő számára nyújtott
szolgáltatások tartalmát,
az igénybevevő természetes
személyazonosító adatait (név,
születési név, születési hely, idő,
anyja neve)
egyszeri hozzájárulás
megfizetésének kötelezettsége
esetén a hozzájárulás összegét,
továbbá az annak beszámítására,
teljes vagy részleges
visszafizetésére vonatkozó
szabályokat,
belépési hozzájárulás alkalmazása
esetén a belépési hozzájárulás
összegét, az azt megfizető
személy megjelölését, a belépési
hozzájárulás megfizetésére és
visszafizetésére vonatkozó
szabályokat,
az ellátás megkezdésének és
megszüntetésének dátuma, az
ellátás megszüntetésének módja,

Jogszabályi
teljesítése

kötelezettség

A szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról 1993. évi
III. törvény 94/C.§ (3)
(Együttműködési
megállapodás)

Nyilvántartási
teljesítése,
biztosítása

kötelezettség
szolgáltatás

a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról 1993. évi
III. törvény 20. § (4)
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18. a jogosultsági feltételekre és az
azokban
bekövetkezett
változásokra vonatkozó adatok,
különösen a szociális rászorultság
fennállása,
a
rászorultságot
megalapozó
körülményekre
vonatkozó adatok,
19. Dokumentumok adatai
Név (születési név):
Születési hely, idő:
Lakóhely:
Társadalombiztosítási Azonosító
Jel:
24. krónikus betegségek (kérjük,
sorolja fel):
25. fertőző
betegségek
(kérjük,
sorolja fel):
26. fogyatékosság
(típusa
és
mértéke):
27. egyéb megjegyzések, pl. speciális
diéta szükségessége
28. háziorvos neve, aláírása
29. Születési név
30. Anyja neve
31. Tartózkodási hely
32. aláírás
33. Telefonszám
Adatok felvétele és a forrása
20.
21.
22.
23.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés technikai jellege
Az adatok őrzése, tárolása
Az adatokhoz fizikailag hozzáférhet
(megtekintheti)
Adatokat megismerheti

Adatok továbbítása 1
A továbbított adatok fajtái

A továbbítás címzettje
A továbbítás célja
A továbbítás jogalapja

A felvett adatok helyességének
igazolása, az igénybevevő
hatékony segítése

Érintett hozzájárulása
Érintett és adatkezelő jogos
érdeke
a
személyes
gondoskodást
nyújtó
szociális
ellátások
igénybevételéről szóló 9/1999.
(XI. 24.) SzCsM rendelet 1.
számú melléklet
az érintett létfontosságú érdeke

Kapcsolattartás
Hozzájárulás
Az érintett kérelme, az érintettel kötött megállapodás, orvosi
igazolás, jövedelem igazolása
Törölni kell az adatokat, ha az ellátásra vonatkozó igény a
teljesítését megelőzően megszűnik.
A szociális ellátásra való jogosultság megszűnésétől számított öt
év elteltével törlendőek az adatok 1993. évi III. tv. 23.§ (1)
papír alapon és elektronikusan
Intézmény székhelye és telephelyei
Intézményvezető, szakmai igazgató, vezető ápoló, osztályvezető,
gondozó
- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény 21.§-a szerint a fenti adat csak az adatigénylésre
jogosult szervnek és a jogosultságot megállapító szociális hatáskört
gyakorló szervnek szolgáltatható
- érintett (Szt. 22.§)
- a kérelmező természetes személyazonosító adatai és
Társadalombiztosítási Azonosító Jele,
- a kérelmező lakó- és tartózkodási helye
- a kérelmező állampolgársága, bevándorolt, letelepedett vagy
menekült, hontalan jogállása, a szabad mozgás és tartózkodás
jogára vonatkozó adat,
- személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatás vagy szakosított
ellátás típusát, igénybevételének és megszűnésének időpontját
- a megállapított gondozási szükségletre és az ellátott számára
nyújtott szolgáltatás tartalmára vonatkozó adatokat.
Magyar Államkincstár, KENYSZI
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény 20/C.§ szerinti nyilvántartás vezetése
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői
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Törlésre előirányzott határidők
Adatok továbbítása 2
A továbbított adatok fajtái
A továbbítás címzettje
A továbbítás célja
A továbbítás jogalapja
Törlésre előirányzott határidők
Adatok továbbítása 3
A továbbított adatok fajtái
A továbbítás címzettje
A továbbítás célja
A továbbítás jogalapja
Törlésre előirányzott határidők

nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló
415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet
Igénybevételt követő 5 év
név, cím
külső szolgáltató felé, számviteli feladatok körében: számlázási
adatok nyilvántartása
KISS ADÓ Kft., 7150 Bonyhád, Dózsa György utca 1.
az ellátás anyagi biztosítása, jogszabályban foglaltak alapján: Szt.
94/C.
hozzájárulás alapján, Intézmény jogos érdeke
számlaadatok nyilvántartása, Sztv. szerint 8 év
név, születési hely, idő, valamint a tartozásra vonatkozó adatok
külső szolgáltató, jogi képviselő: Dr. Monori Tamás, 7621 Pécs,
Jókai Mór utca 25.
hátralékok behajtása, szolgáltatás anyagi biztosítása
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról
szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet
hátralék kiegyenlítése, vagy a hátralékkal kapcsolatos polgári jogi
igények elévülése (5 év)

III. Adatbiztonság
A megadott személyes adatokat az Intézmény papír alapon tárolja, és nyilvántartásba veszi. Az
Intézmény megfelelő informatikai, technikai, személyi és szervezési intézkedésekkel gondoskodik
arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen
vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például az informatikai rendszerben tártolt
adatokhoz való hozzáférést jelszóval, tűzfallal védi, illetve adatkezelési szabályzatot készített, a
foglalkoztatottak részére rendszeres képzést tart.
A vonatkozó személyes adatokat az Intézmény semmilyen esetben nem továbbít.
IV. Személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai
A tájékoztatás kéréshez való jog
Az érintett személy az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást
kérhet az Intézménytől arról, hogy
 milyen személyes adatait,
 milyen jogalapon,
 milyen adatkezelési cél miatt,
 milyen forrásból,
 mennyi ideig kezeli,
 az Intézmény kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított
hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.
Az Intézmény az érintett kérelmét a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb
azonban 25 napon belül az általa megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan
tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.
A helyesbítéshez való jog
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Az érintett személy az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az
Intézmény módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az adat jellege megkívánja, azt
személyes okmány bemutatásával alá kell támasztani.
Az Intézmény a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott
elérhetőségre küldött levélben értesíti.
A törléshez való jog
Az érintett személy az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Intézménytől
a személyes adatainak a törlését.
A törlési kérelmet az Intézmény abban az esetben utasítja el, ha az Intézményt a személyes adatok
további tárolására jogszabály kötelezi. Ilyen eset például az, ha a tárolásra vonatkozó határidő nem
telt le, pl. támogatás igénybevételével összefüggő ellenőrzéshez szükséges adatok megőrzése.
Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az Intézmény a kérelmet legfeljebb egy
hónapon belül teljesíti, és erről az e célból megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti az
érintettet.
A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog
Az érintett személy az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a
személyes adatait az Intézmény zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és
az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által
megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adat zárolását kérheti az érintett például
abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát az Intézmény jogellenesen kezelte, azonban az
általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványt az
Intézmény ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Intézmény tovább
tárolja a személyes adatot (például az adott beadványt), majd ezt követően törli az adatokat.
A tiltakozáshoz való jog
Az érintett személy az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az
adatkezelés ellen, ha az Intézmény személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás
céljából továbbítaná, felhasználná. Így például tiltakozhat az ellen, ha az Intézmény hozzájárulása
nélkül a személyes adatot tudományos kutatás céljából felhasználná.
Az adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult
arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
Hozzájárulás visszavonásának joga
A hozzájárulás bármikor visszavonható, a visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás
alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az Ön kilétével kapcsolatban kétségünk merül fel, abban
az esetben a személyazonosságának megerősítéséhez, kilétének megállapításához szükséges
információk nyújtását kérhetjük.
V. Jogorvoslati tájékoztatás
Személyes adatai kezelésével kapcsolatos panaszával kérjük, keresse az intézmény adatvédelmi
tisztviselőjét az I. pont szerinti elérhetőségén. Az Intézmény a panaszát kivizsgálja, és tájékoztatja a
vizsgálat eredményéről és az általa megtett intézkedésekről.
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Amennyiben az Ön megítélése szerint személyes adatainak kezelése sérti a vonatkozó jogszabályokat,
jogosult az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál panaszt tenni vagy bírósághoz fordulni.
Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) ugyfelszolgalat@naih.hu.
Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása
szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
VI. Záró rendelkezés
A személyes adatai kezeléséhez kapcsolódó bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon az
Intézményhez és az Ön jogait szem előtt tartva segítünk a kérdései megválaszolásában, jogai
érvényesülésében.
Komló, 2021.11.01.
Dr. Tánczos Frigyes Attila
ügyvezető sk.

