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Adatkezelési tájékoztató „Óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás” adatkezelési 

tevékenységhez 

I. Az adatkezelő adatai és elérhetőségei 

Név:  Név:      Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 
Cím:       1105 Budapest, Ihász utca 26. 

Telefon:     +36 1 2606803 

Email:       barka@bkhk.hu 

Weboldal:     www.bkhk.hu 

Adatvédelmi tisztviselő neve:    dr. Anda Péter 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:   adatvedelem@bkhk.hu, 06702762663 

Adatvédelmi tisztviselő ügyfélfogadása:   Előzetes egyeztetés alapján 

 

II. A kezelt adatok köre, jogalapja, célja, adatok továbbítása, adatokhoz hozzáférés 

 

Az adatkezelés jogalapja Jogszabályi rendelkezés és a gyermekek jogos érdeke 

 
Az adatkezelés célja a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a 

szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a 

köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek 

családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak 

Érintettek köre Igénybevevő érintettek 

Érintettekre vonatkozó adatok Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja 

1. a gyermek 

a. aa) személyazonosító adatainak, 

társadalombiztosítási azonosító 

jelére és adóazonosító jelére 

vonatkozó, 

b. ab) anyanyelvére vonatkozó, 

c. ac) családi jogállására 

vonatkozó, 

d. ad) veszélyeztetettségének 

megállapításához szükséges és 

elégséges adatainak, így 

különösen vagyoni helyzetére, 

környezetére, élelmezésére, 

ruházatára, lakhatási viszonyaira 

vonatkozó, 

e. ae) megfelelő ellátásához, 

gondozásához szükséges és 

elégséges adatainak, így 

különösen a személyiségére, 

magatartására, személyes 

kapcsolataira, szokásaira, 

tanulmányi eredményeire, 

neveltségi állapotára vonatkozó, 

f. af) egészségi állapotára 

törvényben 

meghatározott jogok 

érvényesülésének 

elősegítése 

a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény 

135.§ (1)-(2) 
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vonatkozó, 

g. ag) büntetlen előéletére, illetve a 

vele kapcsolatos hatósági, 

bírósági eljárásokra, 

határozatokra vonatkozó, 

h. ah) kóros szenvedélyére 

vonatkozó, 

i. ai) áldozattá válásának 

körülményeire vonatkozó, a 

bűncselekmények áldozatainak 

segítéséről és az állami 

kárenyhítésről szóló 2005. évi 

CXXXV. törvény (a 

továbbiakban: Ást.) 16. § (2) 

bekezdés a)-c) pontjában 

meghatározott, 

j. aj) fényképére, a róla készített 

mozgóképre vonatkozó, 

k. ak) hátrányos vagy halmozottan 

hátrányos helyzetére vonatkozó; 

 

 
2. a szülő, törvényes képviselő, befogadó 

szülő 

a. ba) személyazonosító, és a 

társadalombiztosítási azonosító 

jelére vonatkozó, 

b. bb) vagyoni helyzetére, 

munkahelyére, iskolai 

végzettségére, kapcsolataira 

vonatkozó, 

c. bc) gyermekneveléssel 

összefüggő, így különösen 

életvezetésére, nevelési 

magatartására vonatkozó, 

d. bd) egészségi állapotára 

vonatkozó, 

e. be) büntetlen előéletére 

vonatkozó, 

f. bf) *  áldozattá válásának 

körülményeire vonatkozó, az 

Ást. 16. § (2) bekezdés a)-c) 

pontjában meghatározott; 

 

 
3. a gyermek 
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a. ca) testvéreinek 

személyazonosító, 

b. cb) saját gyermekének 

személyazonosító, 

c. cc) kapcsolattartásra jogosult 

hozzátartozójának 

személyazonosító, 

d. cd) lakóhelyén életvitelszerűen 

tartózkodó személyek 

személyazonosító és személyes 

körülményeire vonatkozó, 

e. ce) sorsának megtervezése 

szempontjából jelentőséggel bíró 

személyek, így különösen a 

korábbi gondozók, szomszédok 

elérhetőségére vonatkozó, 

f. cf) háziorvosának, védőnőjének, 

amennyiben óvodai, iskolai 

nevelésben részesül, a nevelési-

oktatási intézmény vezetőjének 

elérhetőségére vonatkozó; 

 

 
4. a javítóintézetben ellátott fiatalkorúnak, 

és a vele a javítóintézetben együttesen 

elhelyezett gyermekének 

a. da) személyazonosító, valamint 

a társadalombiztosítási azonosító 

jelére vonatkozó, 

b. db) anyanyelvére vonatkozó, 

c. dc) megfelelő javítóintézeti 

ellátásához, neveléséhez 

szükséges és elégséges 

adatainak, így különösen a 

személyiségére, magatartására, 

személyes kapcsolataira, 

szokásaira, tanulmányi 

eredményeire, neveltségi 

állapotára vonatkozó, 

d. dd) egészségi állapotára 

vonatkozó, 

e. de) büntetlen előéletére, 

valamint a vele kapcsolatos 

hatósági, bírósági eljárásokra, 

határozatokra vonatkozó, 

f. df) kóros szenvedélyére 

vonatkozó, 
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g. dg) áldozattá válásának 

körülményeire vonatkozó, az 

Ást. 16. § (2) bekezdés a)-c) 

pontjában meghatározott, 

h. dh) a kapcsolattartáshoz való 

jogának biztosítása érdekében a 

vele kapcsolattartásra jogosult 

személyek személyazonosító, 

i. di) a javítóintézet utógondozó 

részlegén történő ellátás 

biztosítása érdekében szükséges 

és elégséges adatainak, így 

különösen vagyoni helyzetére, 

környezetére, élelmezésére, 

ruházatára, lakhatási viszonyaira 

vonatkozó adatok 

5. a gyermek, a fiatal felnőtt, a szülő vagy 

más törvényes képviselő, illetve tartásra 

köteles személy személyazonosító adatait, 

valamint társadalombiztosítási azonosító 

jelét, 

6. a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 

személy esetében a Magyarországon 

tartózkodás jogcímét, hozzátartozó esetén 

a rokoni kapcsolatot, 

7. a jogosultsági feltételekre és az azokban 

bekövetkezett változásokra vonatkozó 

adatokat, 

8. az ellátással kapcsolatos döntéseket, 

pénzbeli és természetbeni ellátás esetén a 

pénzbeli és természetbeni ellátás 

megnevezését, jogcímét, összegét és az 

ellátás megállapítására, 

megváltoztatására, megszüntetésére 

vonatkozó adatokat, a megszüntetés 

jogcímét, valamint az ellátásra való 

jogosultsággal összefüggő érdemi döntés 

véglegessé válásának időpontját, 

9. a jogosultság megállapításához szükséges 

jövedelmi adatokat, 

10. a gyermek, a nagykorúvá vált gyermek, a 

fiatal felnőtt hátrányos vagy halmozottan 

hátrányos helyzetének megállapítását, 

megjelölve a hátrányos, halmozottan 

hátrányos helyzet megállapításának okát. 

11. a gyermek egészségi és neveltségi 

állapotára vonatkozó adatokat, 

12. a hatósági intézkedésre vonatkozó 

döntést, annak időpontját, 

nyilvántartás vezetése a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény 

40/A.§ (5) a. pontja és 139.§ 

(1) bekezdése 
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13. a hatósági intézkedés felülvizsgálatának 

időpontját és eredményét. 

14. az ellátás igénybevételének és 

megszűnésének időpontját, 

15. a térítési díj fizetési kötelezettség 

teljesítésére, elmaradására, behajtására, 

illetve elévülésére vonatkozó adatokat. 

16. Dokumentumok másolatai A felvett adatok 

helyességének igazolása, 

az igénybevevő hatékony 

segítése 

hozzájárulás 

17. Feljegyzés, értékelés (hozott és valós 

probléma megfogalmazása, rövid távú 

cselekvési terv, intézkedési terv és 

intézkedések megtételének leírása) 

18. Szakmai értékelő lap, forgalmi napló 

19. Esetjelző, delegáló lap 

20. Szülői nyilatkozat 

Szolgáltatás teljesítése A gyermek jogos érdekeinek a 

védelme, jogszabályi 

kötelezettség teljesítés 

A nyilvántartásba vétel időpontja 

A személyes gondoskodás formája 

A gyermek személyi adatai  

Név 

Névváltozás (a gondozási folyamat során) - 

dátuma 

Születési hely, idő  

Anyja születési neve  

A gyermek neme  

Állampolgársága 

Bejelentett lakóhely 

Bejelentett tartózkodási hely  

Tényleges tartózkodási hely: 

Törzsszám (szakellátásban) 

Beszélt nyelve: 

Tolmács igény 

Anya, apa 

Név 

Születési név 

Születési hely, idő 

gyermek alapvető 

adatainak regisztrálása, 

 
a későbbi ellátások során 

a hatóságok, 

intézmények, ellátók 

kölcsönös 

tájékoztatásakor a 

gyermek azonosítása 

a gyámhatóságok, a területi 

gyermekvédelmi 

szakszolgálatok, a 

gyermekjóléti szolgálatok és a 

személyes gondoskodást 

nyújtó szervek és személyek 

által kezelt személyes 

adatokról szóló 235/1997. 

(XII. 17.) Korm. rendelet 11. § 

és 2. sz. melléklet I. sz. 

adatlap 

 
Adatok továbbítása: a 

gondozási folyamat során az 

első kitöltött példány 

megfelelő módosításokkal 

ellátott példányai követik a 

gyermek útját az esetleges 

további hatóságokhoz, 

szolgáltatókhoz, akiknek már 

nem kell újra felvenniük ezt az 

adatlapot 
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Anyja születési neve 

Állampolgársága  

Bejelentett lakóhely 

Bejelentett tartózkodási hely  

Tényleges tartózkodási hely 

Elérhetősége (telefonszám, e-mail cím) 

A szülői felügyeleti jog gyakorlásának ténye 

A szülői felügyeleti jog nem gyakorlásának 

okai 

Nevelésbe vett gyermek esetében  

Gyermekvédelmi gyám   

Név 

Születési név 

Születési hely, idő  

Értesítési címe: 

Elérhetősége (telefon, e-mail):  

Vagyonkezelő  

Név  

Születési név 

Születési hely, idő 

Értesítési címe 

Elérhetősége (telefon, e-mail) 

 
Család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtóval 

való kapcsolat  

A család (a gyermek/gyermekek) a család- és 

gyermekjóléti szolgáltatást nyújtóhoz kerülés oka, 

módja 

A jelzés küldője  

A jelzést küldő vagy más személy intézkedése 

A családdal történő kapcsolatfelvétel ideje, módja 

Megtett intézkedések és dátuma 

A család a család- és gyermekjóléti szolgáltatást 

nyújtóval való korábbi kapcsolat ténye, 

időtartama, probléma megjelölése 

A gyermekkel kapcsolatos hatósági, bírósági 

eljárások, ügyiratok, határozatok, elhelyezésekre 

környezettanulmány 

egyszerűsített 

adattartalommal 

 
gyermekvédelmi 

gondoskodásra 

vonatkozó javaslattétel 

a gyámhatóságok, a területi 

gyermekvédelmi 

szakszolgálatok, a 

gyermekjóléti szolgálatok és a 

személyes gondoskodást 

nyújtó szervek és személyek 

által kezelt személyes 

adatokról szóló 235/1997. 

(XII. 17.) Korm. rendelet 11. § 

és 2. sz. melléklet II. sz. 

adatlap 

 
Adattovábbítás 

Törzslappal együtt, 

amennyiben a hatóság számára 

környezettanulmányként, 
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vonatkozó adatok, jelenleg folyamatban lévő 

gondoskodás formája  

Tapasztalatok (indokolt esetben feleljen meg a 

környezettanulmány követelményeinek is) 

Következtetések, további tennivalók 

 

javaslattételként készült 

Személyi lap/személyazonossági igazolvány 

fellelhetősége, állapota 

Lakcímet igazoló hatósági igazolvány 

fellelhetősége, állapota 

Személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány 

fellelhetősége, állapota 

Diákigazolvány fellelhetősége, állapota 

TAJ kártya fellelhetősége, állapota  

Közgyógyellátási igazolvány fellelhetősége, 

állapota  

Oltási könyv fellelhetősége, állapota 

  

   

A gyermekre vonatkozó „azonnal tudni kell” 

jellegű egészségügyi, fejlődési információk 

(asztma, epilepszia, cukorbetegség, ekcéma, látás-, 

halláskárosodás, mozgásszervi elváltozás, 

beszédzavar - beszédhiba, sajátos nevelési igény, 

gyógyszer-, liszt-, tejfehérje-, tojásfehérje-

érzékenység, szénanátha” fertőző betegség vagy 

egyéb probléma, meglévő betegség esetén 

megkapja-e a gyermek a szükséges kezelést)

  

A gyermeket gondozó személy(ek)re vonatkozó 

„azonnal tudni kell” jellegű információk (pl.: akut 

vagy krónikus betegség, a gyermek közvetlen 

veszélyeztetését okozó rizikótényezők, a szülő 

tájékoztatása alapján a háziorvosa neve, 

elérhetősége): 

A családban, környezetben lévő személy - akinek a 

segítségére számítani lehet, ill. akinél szükség 

esetén a gyermek elhelyezhető – neve, 

elérhetősége 

 

A gyermek/ek házi gyermekorvosa, 

háziorvosa    

A gyermek/ek védőnője   

a gyermekkel 

kapcsolatos sürgős 

tudnivalók rögzítése és 

továbbadása abban az 

esetben, ha a gyermek 

gyermekjóléti 

szolgáltatási előzmény 

nélkül kerül helyettes 

szülőhöz, gyermekek 

átmeneti otthonába vagy 

ideiglenes hatályú 

elhelyezésre, 

 
veszélyeztetettség 

felmerülése esetén a 

szociális segítőmunkához 

szükséges feltárás 

segítése, dokumentálása, 

 
a gyámhivatal, a területi 

gyermekvédelmi 

szakszolgálat és a 

gondozóhely 

tájékoztatása 

a gyámhatóságok, a területi 

gyermekvédelmi 

szakszolgálatok, a 

gyermekjóléti szolgálatok és a 

személyes gondoskodást 

nyújtó szervek és személyek 

által kezelt személyes 

adatokról szóló 235/1997. 

(XII. 17.) Korm. rendelet 11. § 

és 2. sz. melléklet III. sz. 

adatlap 

 
Adattovábbítás 

a gondozási folyamat során az 

első kitöltött példány 

megfelelő módosításokkal 

ellátott példányai követik a 

gyermek útját az esetleges 

további hatóságokhoz, 

szolgáltatókhoz 
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Bölcsőde/óvoda/iskola   

  

Gyermekvédelmi felelős neve  

   

Egyéb jelentős intézmény (szakember), pl. más 

család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó, 

tanulási képességeket vizsgáló szakértői bizottság, 

pszichológus, pszichiáter, nevelési tanácsadó, 

logopédus, szakorvos neve, elérhetősége (cím, 

telefonszám, kapcsolat kezdete, vége, időtartama) 

 
Az adatkezelés időtartama Törölni kell az adatokat, ha az ellátásra vonatkozó igény a 

teljesítését megelőzően megszűnik. 

Gyvt. 142.§ (1) jogosultság megszűnésétől, illetve a 

gyermek nagykorúságától számított 25 év elteltével - 

törölni kell az adott személyre vonatkozó adatokat. 

Az adatkezelés technikai jellege, őrzése, 

tárolása 
papír alapon és elektronikusan 

Az adatokhoz fizikailag hozzáférhet 

(megtekintheti) 

a gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi 

szakellátást nyújtó szolgáltatás, intézmény fenntartója, 

vezetője, szakmai munkakörben foglalkoztatott 

munkatársa 

Adatokat megismerheti - Intézményvezető, szakmai vezető, családsegítő 

- Gyvt. 142. § (3) alapján 

a) a rá vonatkozó adatok tekintetében az érintett személy 

és törvényes képviselője, 

b) az adatok megismeréséhez fűződő jogos érdek 

igazolásával - az egymásra vonatkozó adatok tekintetében 

a gyermek és a szülő, 

c) az adatok megismeréséhez fűződő jogos érdek 

igazolásával - a szülőre vonatkozó adatok tekintetében a 

másik szülő. 

Adatok továbbítása 1  

A továbbított adatok fajtái - a kérelmező természetes személyazonosító adatai és 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele 

A továbbítás címzettje Magyar Államkincstár 

A továbbítás célja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 139. § 

(2) bekezdése szerinti, a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 

szakellátások finanszírozásának ellenőrzése céljából 

nyilvántartás vezetése  
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A továbbítás jogalapja A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési 

rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 

Adatok továbbítása 2  

A továbbított adatok fajtái A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény 135. § (2) bekezdésében 

meghatározott adatok: 

a) a gyermek 

aa)  személyazonosító adatainak, társadalombiztosítási 

azonosító jelére és adóazonosító jelére vonatkozó, 

ab) anyanyelvére vonatkozó, 

ac) családi jogállására vonatkozó, 

ad) veszélyeztetettségének megállapításához szükséges 

és elégséges adatainak, így különösen vagyoni helyzetére, 

környezetére, élelmezésére, ruházatára, lakhatási 

viszonyaira vonatkozó, 

ae) megfelelő ellátásához, gondozásához szükséges és 

elégséges adatainak, így különösen a személyiségére, 

magatartására, személyes kapcsolataira, szokásaira, 

tanulmányi eredményeire, neveltségi állapotára vonatkozó, 

af) egészségi állapotára vonatkozó, 

ag) büntetlen előéletére, illetve a vele kapcsolatos 

hatósági, bírósági eljárásokra, határozatokra vonatkozó, 

ah) kóros szenvedélyére vonatkozó, 

ai) áldozattá válásának körülményeire vonatkozó, a 

bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami 

kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény (a 

továbbiakban: Ást.) 16. § (2) bekezdés a)-c) pontjában 

meghatározott, 

aj)  fényképére, a róla készített mozgóképre vonatkozó, 

ak) hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetére 

vonatkozó; 

b) a szülő, törvényes képviselő, befogadó szülő 

ba) személyazonosító, és a társadalombiztosítási 

azonosító jelére vonatkozó, 

bb) vagyoni helyzetére, munkahelyére, iskolai 

végzettségére, kapcsolataira vonatkozó, 

bc) gyermekneveléssel összefüggő, így különösen 

életvezetésére, nevelési magatartására vonatkozó, 

bd) egészségi állapotára vonatkozó, 

be) büntetlen előéletére vonatkozó, 

bf) áldozattá válásának körülményeire vonatkozó, az 
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Ást. 16. § (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott; 

c) a gyermek 

ca) testvéreinek személyazonosító, 

cb) saját gyermekének személyazonosító, 

cc) kapcsolattartásra jogosult hozzátartozójának 

személyazonosító, 

cd) lakóhelyén életvitelszerűen tartózkodó személyek 

személyazonosító és személyes körülményeire vonatkozó, 

ce) sorsának megtervezése szempontjából jelentőséggel 

bíró személyek, így különösen a korábbi gondozók, 

szomszédok elérhetőségére vonatkozó, 

cf) háziorvosának, védőnőjének, amennyiben óvodai, 

iskolai nevelésben részesül, a nevelési-oktatási intézmény 

vezetőjének elérhetőségére vonatkozó; 

d) a javítóintézetben ellátott fiatalkorúnak, és a vele a 

javítóintézetben együttesen elhelyezett gyermekének 

da) személyazonosító, valamint a társadalombiztosítási 

azonosító jelére vonatkozó, 

db) anyanyelvére vonatkozó, 

dc) megfelelő javítóintézeti ellátásához, neveléséhez 

szükséges és elégséges adatainak, így különösen a 

személyiségére, magatartására, személyes kapcsolataira, 

szokásaira, tanulmányi eredményeire, neveltségi állapotára 

vonatkozó, 

dd) egészségi állapotára vonatkozó, 

de) büntetlen előéletére, valamint a vele kapcsolatos 

hatósági, bírósági eljárásokra, határozatokra vonatkozó, 

df) kóros szenvedélyére vonatkozó, 

dg) áldozattá válásának körülményeire vonatkozó, az 

Ást. 16. § (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott, 

dh) a kapcsolattartáshoz való jogának biztosítása 

érdekében a vele kapcsolattartásra jogosult személyek 

személyazonosító, 

di) a javítóintézet utógondozó részlegén történő ellátás 

biztosítása érdekében szükséges és elégséges adatainak, 

így különösen vagyoni helyzetére, környezetére, 

élelmezésére, ruházatára, lakhatási viszonyaira vonatkozó 

adatok 

A továbbítás címzettje a) a gyermekek védelmét biztosító hatósági feladat- és 

hatásköröket gyakorló szerv vagy személy, 

b) a gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi 

szakellátást nyújtó szolgáltatás, intézmény fenntartója, 

vezetője, szakmai munkakörben foglalkoztatott 
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munkatársa, 

c) a befogadó szülő, 

d) a gyermekjogi képviselő, továbbá a betegjogi képviselő 

és az ellátottjogi képviselő, ha a gyermek panaszának 

orvoslása érdekében ez feltétlenül szükséges, 

e) az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó 

szervezet, 

f) a gyermekvédelmi szakértői bizottság, 

g) a gyermekvédelmi gyám, a helyettes gyermekvédelmi 

gyám, 

h) a pártfogó felügyelői szolgálat, a megelőző pártfogó 

felügyelő, 

i) a javítóintézet. 

A továbbítás célja A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény 15. § (1)-(4) bekezdésében 

meghatározott célok 

(1) Pénzbeli és természetbeni ellátások: 

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 

b) a gyermekétkeztetés, 

c) a gyermektartásdíj megelőlegezése, 

d) az otthonteremtési támogatás, 

 (2) A személyes gondoskodás keretébe tartozó 

gyermekjóléti alapellátások: 

a) a gyermekjóléti szolgáltatás, 

b) a gyermekek napközbeni ellátása, 

c) a gyermekek átmeneti gondozása, 

d) Biztos Kezdet Gyerekház. 

(3) A személyes gondoskodás keretébe tartozó 

gyermekvédelmi szakellátások: 

a) az otthont nyújtó ellátás, 

b) az utógondozói ellátás, 

c) a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás. 

(4) A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó 

hatósági intézkedések: 

a) a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet 

fennállásának megállapítása, 

b) a védelembe vétel, 

c) a családbafogadás, 
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d) az ideiglenes hatályú elhelyezés, 

e) a nevelésbe vétel, 

f) a nevelési felügyelet elrendelése, 

g) az utógondozás elrendelése, 

h) az utógondozói ellátás elrendelése, 

i)  a megelőző pártfogás elrendelése. 

A továbbítás jogalapja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény 135.§ (6) 

Adatok továbbítása 3  

A továbbított adatok fajtái A gyermek személyazonosító adatai, továbbá az egészségi 

állapotára és vagyoni viszonyaira vonatkozó adatok 

A továbbítás címzettje A továbbítás célja 

a szociális hatáskört gyakorló szervnek 

 

a szociális ellátás megállapítása 

a rendőrségnek, az ügyészségnek, a bíróságnak, az 

igazságügyi szakértőnek, 

 

 

a bűnüldözés és bűnmegelőzés, valamint bírósági eljárás 

lefolytatása, továbbá a pártfogó felügyelőnek a 

büntetőeljárásról szóló törvény szerinti 

környezettanulmány, pártfogó felügyelői vélemény és 

összefoglaló pártfogó felügyelői vélemény elkészítése 

a külföldi hatóságnak, illetve bíróságnak  

 

családi jogállás, gyermektartás, kapcsolattartás, gyámság, 

örökbefogadás, a gyermek érdekében tett ideiglenes 

intézkedés, valamint a gyermek jogellenes külföldre 

vitelének megszüntetése 

a minisztériumnak a gyermekvédelmi ágazati irányítási tevékenység és a 

külön jogszabályban meghatározott központi hatósági 

feladatok ellátása 

A továbbítás jogalapja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény 136.§ (2) 

Adatok továbbítása 4  

A továbbított adatok 

fajtái 
A továbbítás 

címzettje 
A továbbítás célja 

gyermek személyazonosító 

adatai, 

társadalombiztosítási 

azonosító jele 

egészségbiztosítási 

szerv 
az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság kezdetére 

és megszűnésére vonatkozó bejelentéssel összefüggésben 

gyermek személyazonosító 

adatai és az egészségi 

állapotra vonatkozó adatok 

egészségbiztosítási 

szerv 
gyógykezelés 

A továbbítás jogalapja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény 136.§ (3) 
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Adatok továbbítása 5  

A továbbított adatok köre A szülő és más törvényes képviselő személyazonosító 

adatai, továbbá az egészségi állapotára és vagyoni 

viszonyaira vonatkozó adatai 

A továbbítás címzettje egészségbiztosítási szerv, a szociális hatáskört gyakorló 

szerv, a rendőrség, az ügyészség, a bíróság, az igazságügyi 

szakértő, a külföldi hatóság, illetve bíróság, a minisztérium 

A továbbítás célja Jogszabályi kötelezettség teljesítése 

A továbbítás jogalapja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény 136.§ (4) 

 

III. Adatbiztonság 
A megadott személyes adatokat az intézmény saját szervereken tárolja, felhőszolgáltatást, adatfeldolgozói 

közreműködést nem vesz igénybe. Az Intézmény megfelelő informatikai, technikai és személyi 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. 

 
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.  
 
A tájékoztatás kérése ugyanazon adatkörre vonatkozóan első alkalommal ingyenes. 
 
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 kötelezi.  Ilyen eset például az, ha az irattárazásra vonatkozó határidő nem telt le.  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), 

ezt követően törli az adatokat. 
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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 hozzájáruláson alapuló adatkezelés 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. 
 
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 

(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) 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. 
 
VII. A tájékoztató érvényessége 
A tájékoztató érvényes 2019. 08. 01. naptól kezdődően. 

 

 

 
Némethné Lehoczki Klára 

intézményvezető 
sk. 

 

mailto:barka@bkhk.hu

