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A kezelt személyes adatok köre

A kezeltkülönleges személyes adatok
köre

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja :

Az adatkezelés jogalapja :

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatok forrása :
érintettől származó

Az adatok forrása :
3. személytől származó

Személyes adatkezelés időtartama

Személyes adatkezelés megszüntetésére, az
adatok törlésére előirányzott határidő

Személyes adatkezelés helye

az érintetett érdeke

szerződés teljesítése

9
Az adatkezelés célja

Személyes adatkezelő tevékenység
megjelölése

jogszabály rendelkezése
adatkezelésre közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása
Az adatkezelés közvetlenül rendeli
el jogszabály
Az adatkezelést jogszabály rendelkezése közvetlenül nem
rendeli el, de az adatkezelés a jogszabály által elrendelt
Az adatkezelést jogszabály rendeli el
más közérdekű vagy közhatalmi feladat végrehajtása
közvetelnül
közvetve teszi szükségessé.

Az adatkezelési tevékenység meghatározása
Az adatkezelési tevékenység
(személyes adatokkal való adatkezelési
meghatározása
(személyes adatokkal való adatkezelési
műveltelek leírása)
műveltelek leírása)

Az adatkezelést elrendelő jogszabály
hely (tv. száma, neve, §, bekezdése,
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álláspályázatok

kinevezések, munkaszerződések

dolgozók munkaügyi anyagainak
(személyi anyag) nyilvántartása

kirendeltség közfoglalkoztatottjainak
munkaszerződései, személyi anyagok

közszolgálati alapnyilvántartás
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Vagyonnyilatkozatok

Továbbképzések nyilvántartása

TÉR - teljesítményértékelés, minősítés

munka- és pihenőidő nyilvántartás

távolléti adatok nyilvántartása

Mobil telefon flotta nyilvántartás
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álláshelyre pályázók
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Budapest Fővárosi Kirendeltség
közfoglalkoztatottai

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Budapest Fővárosi Kirendeltség közszolgálati
tisztviselői
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álláspályázatok elbírálása során az
álláspályázó személyes adatainak kehzelése
(önéletrajzok lefűzése, álláspályázó
értesítése a meghallgatás időpontjáról,
értesítés az álláspályázat eredményéről)

pályázat útján új dolgozó felvétele

a kormányzati szolgálati jogviszony létesítése
során a kormánytisztviselők személyes
adatainak kezeése

a kormányzati szolgálati jogviszony
létesítése, fenntartása, megszűnése során a
kormánytisztviselők személyes adatainak
kezeése

a közfoglalkoztatotti jogviszony létesítése,
fenntartása, megszűnése során a
közfoglalkoztatott személyes adatainak
kezeése

a kormányzati szolgálati jogviszony
időtartama alatt a kormánytisztviselők
személyes adatainak kezelése

az utazási kedvezmények kiadása során a
kormánytisztviselő személyes adatainak
kezelése

a vagyonnyilatkozatok őrzése, a
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
teljesítésére való felhívás során a
kormánytisztviselő személyes adatainak
kezelése (vagyonnyilatkozatok tárolása,
felhívás elkészítése, megküldése)

pályázó által az önéletrajzba beírt adatok,
név, anyja neve, születési hely, idő, lakcím,
telefonszám, e-mail cím

munkaviszony, közszolgálati jogviszony
létesítése

név, anyja neve, születési hely, idő,
adóazonosító jel, lakcím

dolgozók foglalkoztatási jogviszonyának
fenntartása

A kormánytisztviselő kormányzati szolgálati
jogviszonyával kapcsolatos iratok közül a
kormánytisztviselő öt évnél nem régebbi
fényképét, a közszolgálati alapnyilvántartás
adatlapját, az önéletrajzot, a bűnügyi
nyilvántartó szerv által kiállított hatósági
bizonyítványt, az esküokmányt, a kinevezést
és annak módosítását, a főtisztviselői
kinevezést, a vezetői kinevezést, a
címadományozást, a besorolásról, illetve a
visszatartásról, valamint az áthelyezésről
rendelkező iratokat, a
teljesítményértékelést, a minősítést, a
kormányzati szolgálati jogviszonyt
megszüntető iratot, a hatályban lévő
fegyelmi büntetést kiszabó határozatot, a
közszolgálati igazolás másolatát együttesen
kell tárolni (személyi anyag)- a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 184.
§.(1) bekezdésben meghatározott
adattartalom

közfoglalkoztatotti jogviszonyból adódó
jogok, kötelezettségek teljesítése

a kormányzati szolgálati jogviszonyból
származó jogok gyakorlásához,
kötelezettségek teljesítéséhez szükséges
adatok kezelésének biztosítása

név, születési hely,születési idő, anyja neve,
lakcím, személy igazolvány száma,személyi
száma,

név, szül. hel, idő, anyja neve, lakcím, TAJ
szám, adóazonosító jel, fénykép, gyermekei
neve, szül. helye, ideje, anyja neve,
adóazonosító jele, TAJ száma

utazási utalványok kiállítása és kiadása a
dolgozó részére utazási kedvezmény
igénybevétele céljából

kormánytisztviselők továbbképzési
kötelezettségének, illetve teljesítésének
nyomonkövetése

a teljesítményértékelés során a
kormánytisztviselő személyes adatainak
kezelése

kormánytisztviselők egyéni
teljesítményértékelése, minősítése

a rendes és rendkívüli munkaidő,
valamint
az egyéb munkaidő-kedvezmények
időtartamának nyilvántartása

a munka- és pihenőidő ellenőrzése, nyomon
követése során a kormánytisztviselők
személyes adatainak kezelése

Az adatkezelésre jogszabály vagy szerződés
által az adatkezelőre rótt jogi kötelezettség
teljesítéséhez szükséges
A jogi kötelezettség meghatározása: saját vagy
3. személy ehhez fűződő érdeke pontos leírása.

az adatkezelés az érintett
Az adatkezelés olyan szerződés
létfontosságú érdekeinek védelme teljesítéséhez szükséges, amelyben
miatt szükséges
az érintett az egyik fél

érintettől származó (önéletrajzba beírt adatok,
név, anyja neve, születési hely, idő, lakcím,
telefonszám, e-mail cím)

munkaszerződés, kinevezés (szerződés)
teljesítése

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011., évi CXCIX. törvény 184.
§ (1) bekezdése, valmaint a közszolgálati tisztviselők személyi
irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók
személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati
alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre,
valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról
szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése alapján

bűnügyi nyilvántartás adatai

az érintet hozzájárulása
az adatkezeléssel érintett személy
hozzájáruló nyilatkozata

érinttettől származó (név, anyja neve, születési
hely, idő, adóazonosító jel, lakcím)

kormányzati szolgálati jogviszony
megszűnéséig, megszüntetéséig

foglalkoztatási jogviszony megszűnéséig,
megszüntetéséig

munkakör változás, kormányzati szolgálati
jogviszony megszűnése, megszüntetése
időpontjáig

érintettől (név)

a közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II.27.) Korm.
rendelet, a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló
273/2012. (IX.28.) Korm. Rendelet 8. § (3) bekezdése, 9. § (8)
bekezdése

név, születési dátum, anyja neve, neme, email címe,

név, a rendes és rendkívüli munkaidő,
valamint
az egyéb munkaidő-kedvezmények
időtartama

közfoglalkoztatási jogviszony megszűnéséig,
megszüntetéséig

érintettől (név)

az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007.
évi CLII. törvény 3. §-a

viselt név, születési név, születési hely, idő,
anyja neve, állampolgárság, neme,
elérhetőségi adatok (telefon, e-mail),

munkaviszony, kormányzati szolgálati
jogviszony megszűnése, megszüntetése
időpontjáig

érintettől (név, szül. hel, idő, anyja neve,
lakcím, TAJ szám, adóazonosító jel, fénykép,
gyermekei neve, szül. helye, ideje, anyja neve,
adóazonosító jele, TAJ száma)

a közforgalmú személyszállítási utazási
kedvezményekről szóló 85/2007. (IV.25.) Korm.
Rendelet 7. § (1) bekezdés a) pontja

név,

munkaviszony, kormányzati szolgálati
jogviszony megszűnése, megszüntetése
időpontjáig

érintettől származó (név, születési
hely,születési idő, anyja neve, lakcím, személy
igazolvány száma,személyi száma)

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. Törvény 177. § (1) bekezdése

érintettől ( viselt név, születési név, születési
hely, idő, anyja neve, állampolgárság, neme,
elérhetőségi adatok (telefon, e-mail),

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011., évi CXCIX.
Törvény 75. § (1) bekezdés j) pontja alapján

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Budapest Fővárosi Kirendeltség dolgozói

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Budapest Fővárosi Kirendeltség dolgozói

hivatali mobiltelefont használó
kormánytisztviselők személyes adatainak
kezelése

távolléti adatok kezelése, nyilvántartása

név, adóazonosító jel, TAJ szám,

szolgálati mobiltelefonok használatának
nyilvántartása

Törvény 103. § (1) bekezdése, 104. § (5) bekezdése, a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv 134 § (1) bekezdés c) pontja,
a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e szolgáltatás fedezetéről szóló 1997. évi
LXXX. törvény 2. § (5) bekezdése

a dolgozó munkaviszonyának, kormányzati
szolgálati jogviszonyának megszűnéséig,
megszüntetéséig

érintettől (név, adóazonosító jel)

a dolgozó munkaviszonyának, kormányzati
szolgálati jogviszonyának megszűnéséig,
megszüntetéséig

érintettől (név, adóazonosító jel, TAJ szám)

az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. Korm.
rendelet 14. § (2) bekezdése

név,

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 184. § (4) bekezdés alapján 50 évig
Az iratkezelés rendjéről szóló Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2/2018. (I. 25.)
szabályzat 71. § (2) bekezdése alapján az ügyirat
lezárását követő év első napjától számított 50 év (a
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2/2018. (I.
25.) szabályzat 2. melléklete alapján - H 308 90, 309 90
tételszám).

Az iratkezelés rendjéről szóló Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2/2018. (I. 25.)
szabályzat 71. § (2) bekezdése alapján az ügyirat
lezárását követő év első napjától számítótt 10 év (a
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2/2018. (I.
25.) szabályzat 2. melléklete alapján - H 328 50
tételszám).

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 184. § (4) bekezdés alapján 50 évig
Az iratkezelés rendjéről szóló Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2/2018. (I. 25.)
szabályzat 71. § (2) bekezdése alapján az ügyirat
lezárását követő év első napjától számított 50 év (a
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2/2018. (I.
25.) szabályzat 2. melléklete alapján - H 308 90, 309 90
tételszám).

Az iratkezelés rendjéről szóló Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2/2018. (I. 25.)
szabályzat 71. § (2) bekezdése alapján az ügyirat
lezárását követő év első napjától számított 3 év (a
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2/2018. (I.
25.) szabályzat 2. melléklete alapján - H 316 20
tételszám).

Az iratkezelés rendjéről szóló Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2/2018. (I. 25.)
szabályzat 71. § (2) bekezdése alapján az ügyirat
lezárását követő év első napjától számított 75 év (a
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2/2018. (I.
25.) szabályzat 2. melléklete alapján - H 319 100
tételszám).

nem törölhető

kormányzati szolgálati jogviszony
megszűnéséig, megszüntetéséig

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011., évi CXCIX.

a kormánytisztviselők távollét adatainak
nyilvántartása, elszámolása során a
kormánytisztviselők személyes adatainak
kezelése

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 184. § (4) bekezdés alapján 50 évig
Az iratkezelés rendjéről szóló Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2/2018. (I. 25.)
szabályzat 71. § (2) bekezdése alapján az ügyirat
lezárását követő év első napjától számított 50 év (a
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2/2018. (I.
25.) szabályzat 2. melléklete alapján - H 308 90, 309 90
tételszám).

kormányzati szolgálati jogviszony
megszűnéséig, megszüntetéséig

érintettől (név, születési dátum, anyja neve,
neme, e-mail címe)

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011., évi CXCIX. Törvény 103.
§ (1) bekezdése, 104. § (5) bekezdése,
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv 134 § (1)
bekezdés c) pontja alapján

Az iratkezelés rendjéről szóló Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2/2018. (I. 25.)
szabályzat 71. § (2) bekezdése alapján az ügyirat
lezárását követő év első napjától számított 10 év (a
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2/2018. (I.
25.) szabályzat 2. melléklete alapján - H 307 50
tételszám).

pályzat lezárásáig

érintettől (név, születési hely, idő, anyja neve,
adóazonosító jel, TAJ, gyermekekre vonatkozó
adatok, iskolai végzettségre, szakképzettségre,
szakképesítésre vonatkozó adatok, előző
munkaviszony adatai, illetmény adatok,
besorolásra vonatkozó adatok)

A közfoglalkoztatásról és a
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó,
valamint egyéb törvények módosításáról
szóló 2011. évi CVI. törvény
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Adatfeldolgozó neve, címe,
elérhetősége

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel
összefüggő tevékenysége

Személyes adatkezelés technikai
módja, esetleges szoftveres
háttere, a nyilvántartás formája,
részben vagy egészben
automatizált adatkezelési forma
(ideértve a profilalkotást is)
megjelölése

A személyes adatkezelési
tevékenységet támogatja-e
elektronikus információs rendszer?
igen/nem

Az érintetti érdek pontos
meghatározása

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. tv. 45. §.

név,

jogszabály alapján vagyonnyilatkozat tételre
kötelezett munkakörben dolgozók
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének,
illetve annak teljesítésének nyilvántartása

a továbbképzések teljesítése során a
kormánytisztviselő személyes adatainak
kezelése

A jsz. és abból fakadó kötelezettség pontos
meghatározása (tv. száma, neve, §, bekezdése, pont, az

az adatkezelőre vonatkozó
jogi kötelezettség teljesítése

23

Amennyiben a személyes adatkezelés
Amennyiben a személyes adatok Személyes adatok továbbítása esetén
Személyes adatok kezelése,
az uniós jog hatályán kívül eső
kezelése harmadik féllel közösen
az adattovábbítás címzettje
feldolgozása EU-n kívüli tevékenységi
tevékenységgel kapcsolatos, vagy
történik (közös adatkezelés), ennek (szerv/személy megjelölése), helye, az
hellyel rendelkező további (közös)
közös kül-, védelmi-, biztonságpolitikai
megjelölése, illetve amennyiben
adattovábbítás jogszabályi vagy
adatkezelő vagy adatfeldolgozó által
tevékenységhez kötődik, ennek
adatfeldolgozó bevonásával
egyéb megalapozottsága
történik, ennek megjelölése
megjelölése
történik, ennek rögzítése

dolgozók munkaviszonyának, kormányzati
szolgálati jogviszonyának megszűnése,
megszüntetése

érintettől származó (név)

az adatkezelő nem vesz igénybe
adatfeldolgozót

1087 Budapest, Kerepesi út 33.

Magyar Kormánytisztviselői és Állami
Tisztviselői Kar
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. Törvény 33. § (1) bekezdése alapján

1088 Budapest, Kerepesi út 33.

Magyar Államkincstár Jász-NagykunSzolnok Megyei Igazgatósága
Székhely: 5000 Szolnok, Liget út 6.
Levelezési cím:
5002 Szolnok, Pf.: 114.
Telefon: +3656512900
Fax: +3656422305

1090 Budapest, Kerepesi út 33.

Az iratkezelés rendjéről szóló Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2/2018. (I. 25.)
szabályzat 71. § (2) bekezdése alapján az ügyirat
lezárását követő év első napjától számított 10 év
(a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
2/2018. (I. 25.) szabályzat 2. melléklete alapján H 304 50 tételszám).

Nemzeti Közszolgálati Egyetem
a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről
szóló 273/2012. (IX.28.) Korm. Rendelet 80.
§ (2) és (2a) bekezdései alapján

Az iratkezelés rendjéről szóló Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2/2018. (I. 25.)
szabályzat 71. § (2) bekezdése alapján nem
selejtezhető, HN őrizendő (a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2/2018. (I. 25.)
szabályzat 2. melléklete alpján - I 402 02 tételszám).

adatkezelő nem vesz igénybe
adatfeldolgozót

papíralapú és fájl alapú számítógépes
nyilvántartás (excel)

Adatbázishoz való hozzáférés,
programfrissítés, hibajavítás

Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság Munkaügyi Osztály

Magyar Államkincstár elszámolás céljából

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Munkaügyi Osztály

TÉR rendszer üzemeltetése

az adatkezelő nem vesz igénybe
adatfeldolgozót

Magyar Államkincstár Jász-NagykunSzolnok Megyei Igazgatósága
Székhely: 5000 Szolnok, Liget út 6.
Levelezési cím:
5002 Szolnok, Pf.: 114.
Telefon: +3656512900
Fax: +3656422305

az adatkezelő nem vesz igénybe
adatfeldolgozót

1099 Budapest, Kerepesi út 33.

internetes felület
https://probono.uni-nke.hu

internetes felület
https://ter.gov.hu

Wintiszt

szoftverrel kezelt adatbázis (KIRA,
Wintiszt)

nem

fájl alapú számítógépes nyilvántartás
(excel)
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Esetleges adatvédelmi incidens
lehetsége körülményei

Esetleges adatvédelmi incidens
lehetséges kockázatai

Esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében
intézkedések

Ezek adatoknál lehetséges GDPR 4. cikk
a közszolgálati adatvédelem rendjéről szóló
12. pontja szerint a biztonság olyan
Kirendeltségi igazgató, kirendeltségi igazgató26/2017.(X.10.) SZGYF szabályzat, az
sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy
helyettes, szervezetirányítási osztályvezető, igen az Adatkezelési tájékoztató a Kirendeltség Adatvédelem és Adatbiztonság Szabályairól szóló
más módon kezelt személyes adatok
fejlesztési osztályvezető, humánpolitikai
honlapján elérhető, hozzáférhető
23/2018. (VII.27.) SZGYF szabályzat, a Szociális véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,
referens
és Gyermekvédelmi Főigzagatóság 38/2017 (XII. elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan
1.) számú Informaitikai Biztonsági szabályzata közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférést eredményez

Ezek adatoknál a megfelelő és kellő idejű
intézkedés hiányában lehetséges/ nem
lehetséges [1] a GDPR preambulumának
(85). pontja szerinti kockázat fennállása [2]
a felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat
okozhatja a természetes személy részére:
- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat
bekövetkezését
- a személyes adataik feletti rendelkezés
elvesztését vagy a jogaik korlátozását,
- hátrányos megkülönböztetést,
- személyazonosság-lopást vagy a
személyazonossággal való visszaélést,
- a pénzügyi veszteséget,
- az álnevesítés engedély nélküli feloldását,
- a jó hírnév sérelmét,
- a szakmai titoktartási kötelezettség által
védett személyes adatok bizalmas
jellegének sérülését,
- egyéb jelentős gazdasági vagy szociális
hátrányt

az SZGYF adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat
kezelési és információbiztonsági illetve informatikai
szabályzataiban szerint az incidensek megelőzésére és kezelése
tett intézkedések: https://szgyf.gov.hu/hu/jogszabalyok/belsoszabalyozo-eszkozok.html

Ezek adatoknál lehetséges GDPR 4. cikk
12. pontja szerint a biztonság olyan
sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy
más módon kezelt személyes adatok
véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan
közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférést eredményez

Ezek adatoknál a megfelelő és kellő idejű
intézkedés hiányában lehetséges/ nem
lehetséges [1] a GDPR preambulumának
(85). pontja szerinti kockázat fennállása [2]
a felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat
okozhatja a természetes személy részére:
- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat
bekövetkezését
- a személyes adataik feletti rendelkezés
elvesztését vagy a jogaik korlátozását,
- hátrányos megkülönböztetést,
- személyazonosság-lopást vagy a
személyazonossággal való visszaélést,
- a pénzügyi veszteséget,
- az álnevesítés engedély nélküli feloldását,
- a jó hírnév sérelmét,
- a szakmai titoktartási kötelezettség által
védett személyes adatok bizalmas
jellegének sérülését,
- egyéb jelentős gazdasági vagy szociális
hátrányt

az SZGYF adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat
kezelési és információbiztonsági illetve informatikai
szabályzataiban szerint az incidensek megelőzésére és kezelése
tett intézkedések: https://szgyf.gov.hu/hu/jogszabalyok/belsoszabalyozo-eszkozok.html

Ezek adatoknál lehetséges GDPR 4. cikk
12. pontja szerint a biztonság olyan
sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy
más módon kezelt személyes adatok
véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan
közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférést eredményez

Ezek adatoknál a megfelelő és kellő idejű
intézkedés hiányában lehetséges/ nem
lehetséges [1] a GDPR preambulumának
(85). pontja szerinti kockázat fennállása [2]
a felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat
okozhatja a természetes személy részére:
- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat
bekövetkezését
- a személyes adataik feletti rendelkezés
elvesztését vagy a jogaik korlátozását,
- hátrányos megkülönböztetést,
- személyazonosság-lopást vagy a
személyazonossággal való visszaélést,
- a pénzügyi veszteséget,
- az álnevesítés engedély nélküli feloldását,
- a jó hírnév sérelmét,
- a szakmai titoktartási kötelezettség által
védett személyes adatok bizalmas
jellegének sérülését,
- egyéb jelentős gazdasági vagy szociális
hátrányt

az SZGYF adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat
kezelési és információbiztonsági illetve informatikai
szabályzataiban szerint az incidensek megelőzésére és kezelése
tett intézkedések: https://szgyf.gov.hu/hu/jogszabalyok/belsoszabalyozo-eszkozok.html

Ezek adatoknál lehetséges GDPR 4. cikk
12. pontja szerint a biztonság olyan
sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy
más módon kezelt személyes adatok
véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan
közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférést eredményez

Ezek adatoknál a megfelelő és kellő idejű
intézkedés hiányában lehetséges/ nem
lehetséges [1] a GDPR preambulumának
(85). pontja szerinti kockázat fennállása [2]
a felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat
okozhatja a természetes személy részére:
- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat
bekövetkezését
- a személyes adataik feletti rendelkezés
elvesztését vagy a jogaik korlátozását,
- hátrányos megkülönböztetést,
- személyazonosság-lopást vagy a
személyazonossággal való visszaélést,
- a pénzügyi veszteséget,
- az álnevesítés engedély nélküli feloldását,
- a jó hírnév sérelmét,
- a szakmai titoktartási kötelezettség által
védett személyes adatok bizalmas
jellegének sérülését,
- egyéb jelentős gazdasági vagy szociális
hátrányt

az SZGYF adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat
kezelési és információbiztonsági illetve informatikai
szabályzataiban szerint az incidensek megelőzésére és kezelése
tett intézkedések: https://szgyf.gov.hu/hu/jogszabalyok/belsoszabalyozo-eszkozok.html

Ezek adatoknál lehetséges GDPR 4. cikk
12. pontja szerint a biztonság olyan
sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy
más módon kezelt személyes adatok
véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan
közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférést eredményez

Ezek adatoknál a megfelelő és kellő idejű
intézkedés hiányában lehetséges/ nem
lehetséges [1] a GDPR preambulumának
(85). pontja szerinti kockázat fennállása [2]
a felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat
okozhatja a természetes személy részére:
- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat
bekövetkezését
- a személyes adataik feletti rendelkezés
elvesztését vagy a jogaik korlátozását,
- hátrányos megkülönböztetést,
- személyazonosság-lopást vagy a
személyazonossággal való visszaélést,
- a pénzügyi veszteséget,
- az álnevesítés engedély nélküli feloldását,
- a jó hírnév sérelmét,
- a szakmai titoktartási kötelezettség által
védett személyes adatok bizalmas
jellegének sérülését,
- egyéb jelentős gazdasági vagy szociális
hátrányt
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A személyes adatkezeléssel
Személyes adatkezelésben részt vevő
A személyes adatkezelés érintettjei a
Személyes adatkezelés jogszerű
összefüggésben beszerzett, a
jogaikról (tájékoztatás, törlés, tiltakozás módjának biztosítása, az ún. adatvédelmi
(személyes adatokat megismerő,
Nemzeti Adatvédelmi és
kezelő, feldolgozó stb.) munkaköreik
stb.), esetleges jogorvoslati
incidens elkerülése érdekében megtett
Információszabadság Hatóságtól
intézkedések
megjelölése, az egyes személyeknek lehetőségekről tájékoztatásra kerültek-e
származó (NAIH) iránymutatás, a
az adatkezeléssel kapcsolatos konkrét
NAIH előtt történt esetleges
jogosultságai rögzítésével, ezen
panaszkezelésre, adatkezelési
jogosultságok igazolásának módjával
nyilvántartásba történt bejelentésre
vonatkozó utalás

23/2018. (VII.27.) SZGYF szabályzata az
adatvédelem és adatbiztonság szabályairól,
26/2017. (X.10) SZGYF szabályzata a
közszolgálati adatvédelem rendjéről

nem

papír alapon és elektronikusan digitális
(pdf) formátumban

Adatbázishoz való hozzáférés,
programfrissítés, hibajavítás

nem

nem
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23/2018. (VII.27.) SZGYF szabályzata az
adatvédelem és adatbiztonság szabályairól,
26/2017. (X.10) SZGYF szabályzata a
közszolgálati adatvédelem rendjéről

nem

elektronikusan és papír alapon

Belügyminisztérium
Közszolgálat- Fejlesztési és Stratégiai
Főosztály
Személyzetfejlesztési és Szolgáltatási Osztály
Cím: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.
E-mail: ter.info@bm.gov.hu
Mobil: +36 30/955 - 1436

1096 Budapest, Kerepesi út 33.

papíralapú nyilvántartás

elektronikusan

az adatkezelő nem vesz igénybe
adatfeldolgozót

1093 Budapest, Kerepesi út 33.

1097 Budapest, Kerepesi út 33.

Adatbázishoz való hozzáférés,
bérszámfejtés, programfrissítés,
hibajavítás

az adatkezelő nem vesz igénybe
adatfeldolgozót

1092 Budapest, Kerepesi út 33.

papíralapú és fájl alapú számítógépes
nyilvántartás (word)

szoftverrel kezelt adatbázis, papíralapú
nyilvántartás

az adatkezelő nem vesz igénybe
adatfeldolgozót

1091 Budapest, Kerepesi út 33.

1095 Budapest, Kerepesi út 33.

Az iratkezelés rendjéről szóló Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2/2018. (I. 25.)
szabályzat 71. § (2) bekezdése alapján az ügyirat
lezárását követő év első napjától számított 10 év
(a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
2/2018. (I. 25.) szabályzat 2. melléklete alapján H 304 50 tételszám).

Adatbázishoz való hozzáférés,
programfrissítés, hibajavítás

az adatkezelő nem vesz igénybe
adatfeldolgozót

1089 Budapest, Kerepesi út 33.

1094 Budapest, Kerepesi út 33.

nem törölhető

Magyar Államkincstár Jász-NagykunSzolnok Megyei Igazgatósága
Székhely: 5000 Szolnok, Liget út 6.
Levelezési cím:
5002 Szolnok, Pf.: 114.
Telefon: +3656512900
Fax: +3656422305

papíralapú és elektronikus
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Személyes adatok kezelésére
Amennyiben a személyes adatkezelési
vonatkozó, a szervezeti egység által
tevékenységet elektronikus információs rendszer
alkalmazott, figyelembe vett szabályzat,
támogatja:
norma, iránymutatás
a) az elektronikus információs rendszer
megnevezése,
b) az elektronikus információs rendszer főbb
funkcióinak felsorolása,
c) támogatja-e az elektronikus információs rendszer
a felhasználói jogosultság alapú működést, ha igen,
sorolja fel a szerepkörök megnevezését,
d) milyen adatbiztonsági intézkedéseket támogat az
elektronikus információs rendszer (felsorolás

igen az Adatkezelési tájékoztató a Kirendeltség
honlapján elérhető, hozzáférhető

igen az Adatkezelési tájékoztató a Kirendeltség
honlapján elérhető, hozzáférhető

igen az Adatkezelési tájékoztató a Kirendeltség
honlapján elérhető, hozzáférhető

igen az Adatkezelési tájékoztató a Kirendeltség
honlapján elérhető, hozzáférhető

kirendeltségi igazgató, kirendeltség igazgatóhelyettes, szervezetirányítási osztályvezető, igen az Adatkezelési tájékoztató a Kirendeltség
fejlesztési osztályvezető, humánpolitikai
honlapján elérhető, hozzáférhető
referens

-

kirendeltségi igazgató, kirendeltség igazgatóhelyettes, szervezetirányítási osztályvezető, igen az Adatkezelési tájékoztató a Kirendeltség
fejlesztési osztályvezető, humánpolitikai
honlapján elérhető, hozzáférhető
referens

kirendeltségi igazgató, kirendeltség igazgatóigen az Adatkezelési tájékoztató a Kirendeltség
helyettes, szervezetirányítási osztályvezető,
honlapján elérhető, hozzáférhető
fejlesztési osztályvezető, informatikai referens

az Adatvédelem és Adatbiztonság Szabályairól
szóló 23/2018. (VII.27.) SZGYF szabályzat,
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigzagatóság
Informaitikai Biztonsági Szabályzatáról szóló
38/2017 (XII. 1.) SZGYF szabályzat

az Adatvédelem és Adatbiztonság Szabályairól
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Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
(1132 Budapest, Visegrádi u. 49.,
+36-1-769-1704;
info@szgyf.gov.hu) Budapest Fővárosi
Kirendeltség
(1087 Budapest, Kerepesi út 33.
+36-1-323-2555)

E
Benedek István Zsolt, főigazgató
(1132 Budapest, Visegrádi u. 49.;
batori.zsolt@szgyf.gov.hu;+36-1-769-1704)

dr. Keczely Béla Zoltán L.L.M.
Tel.: +36 30/566-3237
1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
keczely.bela.zoltan@szgyf.gov.hu

iktatókönyv

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Budapest Fővárosi Kirendeltsége
Szervezetirányítási Osztály

dr. Bank Norbert
+36 20/777-5634
bank.norbert@szgyf.gov.hu

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Budapest Fővárosi Kirendeltség ügyfelei

m

az iratok nyomonkövetése, érkeztetése,
iktatása, irattározása során a magánszemély
Beérkező és kimenő ügyiratok nyilvántartása
beküldő, illetve a címzett magánszemély
személyes adatainak kezelése

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelsének általános
követelményeiről szóló 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet 34. §
(2) bekezdése, 39. § (2) bekezdése

név, lakcím,

érintettől (név, lakcím)

a szerződés megszűnéséig

m

m

m

m

m

m

m

m

nem

m

m

m
m

GDPR

m

m

m
m

S GY

m
m

m

mm

m
m
m

m
m

m

m

m
m
m
m

m

E

m
m

S

G
B

m
V

@

B
B
@

B

S

G

N

m

m

m

K
S

@

K

m

B

m

K
B

B

M

V

m

m

m

@
O

m

m

m

m

m

m
m

m

m

E

m
m

m

O
m

m

m

m

m
m

m

m

m

m

GDPR

m
m

m

m

m

m

m
m

m

m

m

m

m

m
m

m
S GY

m

m

m
m

m

mm

m

m
m

m

m

m

m
m

GDPR

m
m
m

m
m

m
m

m
m
E

m
m
GDPR

m

m

m
m
S

G
B

m
V

@

E

m
B
B
@

B
K
B

B

M

V

m

m

S

G

N

m

m

K
S

@

K

m

B

m

m

@
O

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m
m

m

m

m

m
m

GDPR

m

m

m
m

m

m
m

m
m
m

m
m

m

m

S GY
m

mm

m

m
m
m
m

m

E

m
m
GDPR

m

m

m
m
S

G
B

m
V

@

E

m
B
B
@

B

S

G

m

B

K
B

B

M

V

S

@

K

N

m

m

m

m

K

@

m

O

m

mm
m

m

m

m
m

m
m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m
m

m

m

A
m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m
m

m

m

m
m

GDPR

m

m

m
m

mm

m
m

m
m
m

m
m

m

m

S GY
m

m

m
m
m
m

m

E

m
m
GDPR

m

m

m
m
S

G
B

m
V

@

E

m
B
B
@

B

S

G

m

B

K
B

B

M

V

S

@

K

N

m

m

m
K

@

m

O

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m
m

m

m

m
m

GDPR

m

m

m
m

S GY

m
m

m

mm

m
m
m

m
m

m

m

m
m
m
m

m

E

m
m
GDPR

m

m

m
m
S

G
B

m
V

@

E

m
B
B
@

B

S

G

m

B

K
B

B

M

V

K

N

m

m
K

S

@

m
m

m

@

m

m

O

m

m

m

m

m

m

m

m

m
m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m
m

m

S GY

m
m

m

mm

m
m
m

m
m

m

m

m

m

m
m

m
m

GDPR

m

m
m
m
m

m

E

m
m
GDPR

m

m

m
m
S

G
B

m

m
V

@

E
B
B
@

B

S

G

N

m

m

m

K
S

@

K

m

B

m

K
B

B

M

V

m

m

@

m

O

m

m

m

m
m

m
m

m

m

m

m
m

m

m

m
m

GDPR

m

m

m
m

m
m

m
m
m

m
m

m

m
m

S GY
m

mm

m

m
m
m
m

m

E

m
m
GDPR

m

m

m
m

m
S

G
B

m
V

@

B
K
B

K

E

m

m
B
B
@

M

V

B
S

G
B

@

m

S

N

m

m
K

m

m
@

m

m

m

m

m

O

m

m

m

m

m
m

m

m

m

m

m

m

m
m

m

m
m
m

m

m

m
m

m
m

m

m

m
m

m

m
m

GDPR

m

m

m
m
m

mm

S GY
m

m
m

m
m
m

m
m

m

m
m
m
m

m

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
(1132 Budapest, Visegrádi u. 49.,
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Ingatlanhasznosítási célő szerződések
(bérleti szerződések, használati
megállapodások)

Ingatlanhasznosítási nyilvántartás

megbízási szerződések

kirendeltségi honlapon kirendeltségi
dolgozó személyes adatainak
feltüntetése

kirendeltségi honlapon intézményi
dolgozók és ellátottak személyes
adatainak feltüntetése

oktatók és vizsgáztatók megbízási
szerződéseinek nyilvántartása

felnőttképzési szerződések
megkötéséhez személyes adatok
kezelése

meghatalmazások

Informatikai és irodatechnikai eszközök
és a hozzá tartozó szoftverek
nyilvántartása

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Budapest Fővárosi Kirendeltsége
Szervezetirányítási Osztály
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természetes személy szerződő fél

természetes személy szerződő fél

természetes személy szerződő fél

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Budapest Fővárosi Kirendeltség dolgozói

a szerződés megkötése, fenntartása, a jogok
és kötelezettségek teljesítése, megszüntetése
során a magánszemély szerződő fél
személyes adatainak kezelése (szerződés
előkészítése, szerződs továbbítása a megyei
gazdasági osztálynak a szezrődéses összeg
kiszámlázása érdekében, fizetés elmaradása
esetén felszólítás küldése a szerződő félnek,
szerződés megszüntetésének elkészítése)

ingatlanhasznosítás során érintett
magánszemélyek (bérlők, bérbeadók,
használatba vevők, használatba adók)
személyes adatainak kezelése

a szerződés megkötése, fenntartása, a jogok
és kötelezettségek teljesítése, megszüntetése
során a magánszemély szerződő fél
személyes adatainak kezelése (szerződés
előkészítése, szerződs továbbítása a megyei
gazdasági osztálynak a szezrődéses összeg
kiszámlázása érdekében, fizetés elmaradása
esetén felszólítás küldése a szerződő félnek,
szerződés megszüntetésének elkészítése)

a kirendeltség honlapján történő információk
közzététele során a dolgozók személyes
adatainak kezelése

a kirendeltség honlapján történő információk
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Budapest Fővárosi Kirendeltség által fenntartott közzététele során az intézmények dolgozói,
ellátottai, gondozotjai személyes adatainak
szociális és gyermekvédelmi intézmények
kezelése
dolgozói, ellátottai, gondozottjai

képzésekben résztvevő oktatók és vizsgáztatók

felnőttképzésben résztvevők

meghatalmazott fél

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Budapest Fővárosi Kirendeltség dolgozói

oktatók és vizsgáztatók megbízási
szerződéseinek nyilvántartása során az
oktatók, vizsgáztatók személyes adatainak
kezelése, nyilvántartása

bérleti szezrődés, használatba vételi
megállapodás megkötése

az állami vagyonkezelői feladatok teljesítésevagyonkezelői ingatlanhasznosítás nyomon
követése; adatszolgáltatás teljesítése

megbízási szerződések megkötése

kirendeltség honlapján való megjelenés

kirendeltség honlapján való megjelenés

név, lakcím, anyja neve, születési hely, idő,
személyi igazolvány szám, adóazonosító jel

az informatikai eszközök nyomon követése,
védelme érdekében az azokat használók
személyes adatainak kezelése

az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. Korm.
rendelet 14. § (1) - (2) bekezdése

név, születési név, anyja neve, születési hely
és idő,lakcím, telefonszám, e-mail, TAJ-szám,
adóazonosító jel, személyi igazolvány szám,
bankszámlaszám

valamely jognak, kötelezettségnek
delegálása

a szolgálati számítástechnikai eszközök
állapotának (szerviz, alkatrészcsere,
felhasználó váltás) adatainak nyomon
követése

érintettől származó (név, születési név, anyja
neve, születési hely és idő,lakcím, telefonszám,
e-mail, TAJ-szám, adóazonosító jel, személyi
igazolvány szám, bankszámlaszám)

megbízási szerződés teljesítése

érintett hozzájárulása

képmás, videofelvétel, hang

név, születési hely,születési idő, anyja neve,
lakcím, személy igazolvány száma,

név

A személyes adatok különleges kategóriái: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az
egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok

Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz,
személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

érintettől származó (név, születéskori név,
születési hely és idő, anyja neve, lakcím,
telefonszám, e-mail, TAJ szám, egészségügyi
adatok)

a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. Törvény 11.§ (1) b; 21.§
(1) aa)

egészségügyi adatok

érintett hozzájárulása

-

az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. Korm.
rendelet 14. § (2) bekezdése

a szerződés megszűnéséig

intézménytől származó

érintettől származó (név, születési név, anyja
neve, születési hely és idő,lakcím, telefonszám,
e-mail, TAJ-szám, adóazonosító jel, személyi
igazolvány szám, bankszámlaszám)

megbízási szerződések teljesítése

megbízási jogviszony fennálltának időtartama
alatt

érintettől származó

érintett hozzájárulása

név, születési név, anyja neve, születési hely
megbízási szerződések oktatásra,
és idő,lakcím, telefonszám, e-mail, TAJ-szám,
vizsgáztatásra, képzési program szakértésre adóazonosító jel, személyi igazolvány szám,
bankszámlaszám

Az iratkezelés rendjéről szóló Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2/2018. (I. 25.)
szabályzat 71. § (2) bekezdése alapján az ügyirat
a bérleti jogviszony, használati megállapodás
lezárását követő év első napjától számított 50 év után
fennállásának időtartama
selejtezendő (a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság 2/2018. (I. 25.) szabályzat 2. melléklete
alapján - V 702 90 tételszám).

érintettől származó (név, lakcím)

képmás, videofelvétel, hang

felnőttképzési szerződések megkötése során
név, születéskori név, születési hely és idő,
felnőttképzési szerződések nyilvántartásának
a felnőttképzésben résztvevők személyes
anyja neve, lakcím, telefonszám, e-mail, TAJ
vezetése
adatainak kezelése, nyilvántartásba vétele
szám

az adott feladat elvégzése érdekében az
ügyre vonatkozó meghatalmazásban
szereplő személyek személyes adatainak
kezelése, nyilvántartásba vétele, tárolása

bérleti szerződés, használati
megállapodás teljesítése

név, lakcím,

Az iratkezelés rendjéről szóló Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2/2018. (I. 25.)
szabályzat 71. § (2) bekezdése alapján az ügyirat
a bérleti jogviszony, használati megállapodás
lezárását követő év első napjától számított 50 év után
fennállásának megszűnéséig
selejtezendő (a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság 2/2018. (I. 25.) szabályzat 2. melléklete
alapján - V 702 90 tételszám).

érintettől származó (név, születési
hely,születési idő, anyja neve, lakcím, személy
igazolvány száma, adóazonosító jel)

érintettől származó (név, születési
hely,születési idő, anyja neve, lakcím, személy
igazolvány száma)

érinttettől származó (név)

a szerződés megszűnéséig

a megbízási szerződés teljesítéséig

a felnőttképzési szerződés teljesítéséig

meghatalmazás ideje alatt, annak
visszavonásáig

dolgozók munkaviszonyának, kormányzati
szolgálati jogviszonyának megszűnése,
megszüntetése

Az iratkezelés rendjéről szóló Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2/2018. (I. 25.)
szabályzat 71. § (2) bekezdése alapján nem
selejtezhető, HN őrizendő (a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2/2018. (I. 25.)
szabályzat 2. melléklete alpján - KE 1004 02
tételszám).

hozzájárulás visszavonásáig, cél eléréséig

hozzájárulás visszavonásáig, cél eléréséig

nem törölhető

Az iratkezelés rendjéről szóló Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2/2018. (I. 25.)
szabályzat 71. § (2) bekezdése alapján az ügyirat
lezárását követő év első napjától számított 8 illetve 50
év után selejtezendő (a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság 2/2018. (I. 25.) szabályzat 2. melléklete
alapján - C 557 40 illetve H 313 90 tételszám).

Az iratkezelés rendjéről szóló Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2/2018. (I. 25.)
szabályzat szerint a meghatalmazással érintett
szerződsére előírt selejtezési illetve őrzési idő elteltét
követően

Az iratkezelés rendjéről szóló Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2/2018. (I. 25.)
szabályzat 71. § (2) bekezdése alapján nem
selejtezhető, HN őrizendő (a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2/2018. (I. 25.)
szabályzat 2. melléklete alpján - I 402 02 tételszám).

1108 Budapest, Kerepesi út 33.

1109 Budapest, Kerepesi út 33.

MNV Zrt.:
vagyonkezelési szerződés alapján kötelező
hasznosítási adatszolgáltatás

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési
Főosztály részére negyedévente
adatszolgáltatás történik, a Magyar Állam
tulajdonában és a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság
vagyonkezelésében álló, továbbá
használatában lévő ingó és ingatlan
vagyonelemek vagyonkezelésének rendjéről
szóló 37/2017. (XI.27.) SZGYF szabályzat 87.
§-a alapján

az adatkezelő nem vesz igénybe
adatfeldolgozót

1111 Budapest, Kerepesi út 33.

az adatkezelő nem vesz igénybe
adatfeldolgozót

1112 Budapest, Kerepesi út 33.

1114 Budapest, Kerepesi út 33.

1115 Budapest, Kerepesi út 33.

1098 Budapest, Kerepesi út 33.

az adatkezelő nem vesz igénybe
adatfeldolgozót

az adatkezelő nem vesz igénybe
adatfeldolgozót

1110 Budapest, Kerepesi út 33.

1113 Budapest, Kerepesi út 33.

az adatkezelő nem vesz igénybe
adatfeldolgozót

Pest Megyei Kormányhivatal
a felnőttképzésről szóló 2013. évi
LXXVII. Törvény 21.§

államháztartási vagy európai uniós források
igénybe vétele esetén, annak
igénybevételének és felhasználásának
ellenőrzése céljából az e támogatásokat
ellenőrző szervek számára továbbítani kell a
felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII.
törvény 21. § (3) bekezdése alapján

az adatkezelő nem vesz igénybe
adatfeldolgozót

az adatkezelő nem vesz igénybe
adatfeldolgozót

az adatkezelő nem vesz igénybe
adatfeldolgozót

az adatkezelő nem vesz igénybe
adatfeldolgozót

papíralapon és a Poszeidon
szerződésnyilvántartó rendszer

fájl alapú számítógépes nyilvántartás
(excel)

papíralapon és a Poszeidon
szerződésnyilvántartó rendszer

elektronikus

elektronikus

elektronikusan és papír alapon

elektronikusan és papír alapon

digitálisan (PDF) és papír alapon

fájl alapú számítógépes nyilvántartás
(excel)

igen

Poszeidon szerződésnyilvántartó rendszer

az adatvédelem és adatbiztonság szabályairól
szóló 23/2018. (VII.27.) SZGYF Szabályzat

nem

igen

igen

igen

nem

nem

nem

nem

az adatvédelem és adatbiztonság szabályairól
szóló 23/2018. (VII.27.)SZGYF Szabályzat

Poszeidon szerződésnyilvántartó rendszer

Wintiszt

Wintiszt

az adatvédelem és adatbiztonság szabályairól
szóló 23/2018. (VII.27.) SZGYF Szabályzat

az Adatvédelem és Adatbiztonság Szabályairól
szóló 23/2018. (VII.27.) SZGYF szabályzat,
a Szociális és Gyermekvédlemi Főigzagatóság
Informaitikai Biztonsági Szabályzatáról szóló
38/2017 (XII. 1.) SZGYF szabályzat

az Adatvédelem és Adatbiztonság Szabályairól
szóló 23/2018. (VII.27.) SZGYF szabályzat,
a Szociális és Gyermekvédlemi Főigzagatóság
Informaitikai Biztonsági Szabályzatáról szóló
38/2017 (XII. 1.) SZGYF szabályzat

a szerződéskötések és a szerződések
nyilvántartására vonatkozó 8/2018. (III.1.)
SZGYF szabályzat

a szerződéskötések és a szerződések
nyilvántartására vonatkozó 8/2018. (III.1.)
SZGYF szabályzat

az adatvédelem és adatbiztonság szabályairól
szóló 23/2018. (VII.27.) SZGYF Szabályzat

23/2018. (VII.27.) SZGYF szabályzata az
adatvédelem és adatbiztonság szabályairól,
26/2017. (X.10) SZGYF szabályzata a
közszolgálati adatvédelem rendjéről ,

Kirendeltség igazgató,szervezetirányítási
osztályvezető, fejlesztési osztályvezető, a
Kirendeltség megbízott ügyvédje,
vagyongazdálkodási referens, jogi referens

Kirendeltség igazgató, fejlesztési
osztályvezető, vagyongazdálkodási referens

Kirendeltség igazgató, szervezetirányítási
osztályvezető, fejlesztési osztályvezető, a
Kirendeltség megbízott ügyvédje, jogi
referens, gazdasági osztályvezető

Kirendeltség igazgató, szervezetirányítási
osztályvezető, informatikai referens

igen az Adatkezelési tájékoztató a Kirendeltség
honlapján elérhető, hozzáférhető

igen az Adatkezelési tájékoztató a Kirendeltség
honlapján elérhető, hozzáférhető

igen az Adatkezelési tájékoztató a Kirendeltség
honlapján elérhető, hozzáférhető

igen az Adatkezelési tájékoztató a Kirendeltség
honlapján elérhető, hozzáférhető

Kirendeltség igazgató,
igen az Adatkezelési tájékoztató a Kirendeltség
szervezetirányítási osztályvezető, informatikai
honlapján elérhető, hozzáférhető
referens

kirendeltség igazgató, kirendeltség igazgató
helyettes, felzárkózási és képzési
osztályvezető, szervezetirányítási
osztályvezető, jogi referens

igen az Adatkezelési tájékoztató a Kirendeltség
honlapján elérhető, hozzáférhető

kirendeltségi igazgató-helyettes, felzárkózási
igen az Adatkezelési tájékoztató a Kirendeltség
és képzési osztályvezető, szervezetirányítási
honlapján elérhető, hozzáférhető
osztályvezető, képzési referens, jogi referens

kirendeltségi igazgató
tárgy szerint illetékes osztályvezető és
ügyintéző (ügygazda)

igen az Adatkezelési tájékoztató a Kirendeltség
honlapján elérhető, hozzáférhető

kirendeltségi igazgató, kirendeltség igazgatóigen az Adatkezelési tájékoztató a Kirendeltség
helyettes, szervezetirányítási osztályvezető,
honlapján elérhető, hozzáférhető
fejlesztési osztályvezető, informatikai referens

az Adatvédelem és Adatbiztonság Szabályairól
szóló 23/2018. (VII.27.) SZGYF szabályzat,
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigzagatóság
Informaitikai Biztonsági Szabályzatáról szóló
38/2017 (XII. 1.) SZGYF szabályzat

az Adatvédelem és Adatbiztonság Szabályairól
szóló 23/2018. (VII.27.) SZGYF szabályzat,
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigzagatóság
Informaitikai Biztonsági Szabályzatáról szóló
38/2017 (XII. 1.) SZGYF szabályzat

az Adatvédelem és Adatbiztonság Szabályairól
szóló 23/2018. (VII.27.) SZGYF szabályzat,
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigzagatóság
Informaitikai Biztonsági Szabályzatáról szóló
38/2017 (XII. 1.) SZGYF szabályzat

az Adatvédelem és Adatbiztonság Szabályairól
szóló 23/2018. (VII.27.) SZGYF szabályzat,
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigzagatóság
Informaitikai Biztonsági Szabályzatáról szóló
38/2017 (XII. 1.) SZGYF szabályzat

az Adatvédelem és Adatbiztonság Szabályairól
szóló 23/2018. (VII.27.) SZGYF szabályzat,
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigzagatóság
Informaitikai Biztonsági Szabályzatáról szóló
38/2017 (XII. 1.) SZGYF szabályzat

az Adatvédelem és Adatbiztonság Szabályairól
szóló 23/2018. (VII.27.) SZGYF szabályzat,
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigzagatóság
Informaitikai Biztonsági Szabályzatáról szóló
38/2017 (XII. 1.) SZGYF szabályzat

az Adatvédelem és Adatbiztonság Szabályairól
szóló 23/2018. (VII.27.) SZGYF szabályzat,
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigzagatóság
Informaitikai Biztonsági Szabályzatáról szóló
38/2017 (XII. 1.) SZGYF szabályzat

az Adatvédelem és Adatbiztonság Szabályairól
szóló 23/2018. (VII.27.) SZGYF szabályzat,
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigzagatóság
Informaitikai Biztonsági Szabályzatáról szóló
38/2017 (XII. 1.) SZGYF szabályzat

az Adatvédelem és Adatbiztonság Szabályairól
szóló 23/2018. (VII.27.) SZGYF szabályzat,
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigzagatóság
Informaitikai Biztonsági Szabályzatáról szóló
38/2017 (XII. 1.) SZGYF szabályzat

Ezek adatoknál lehetséges GDPR 4. cikk
12. pontja szerint a biztonság olyan
sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy
más módon kezelt személyes adatok
véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan
közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférést eredményez

Ezek adatoknál a megfelelő és kellő idejű
intézkedés hiányában lehetséges/ nem
lehetséges [1] a GDPR preambulumának
(85). pontja szerinti kockázat fennállása [2]
a felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat
okozhatja a természetes személy részére:
- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat
bekövetkezését
- a személyes adataik feletti rendelkezés
elvesztését vagy a jogaik korlátozását,
- hátrányos megkülönböztetést,
- személyazonosság-lopást vagy a
személyazonossággal való visszaélést,
- a pénzügyi veszteséget,
- az álnevesítés engedély nélküli feloldását,
- a jó hírnév sérelmét,
- a szakmai titoktartási kötelezettség által
védett személyes adatok bizalmas
jellegének sérülését,
- egyéb jelentős gazdasági vagy szociális
hátrányt

az SZGYF adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat
kezelési és információbiztonsági illetve informatikai
szabályzataiban szerint az incidensek megelőzésére és kezelése
tett intézkedések: https://szgyf.gov.hu/hu/jogszabalyok/belsoszabalyozo-eszkozok.html

Ezek adatoknál lehetséges GDPR 4. cikk
12. pontja szerint a biztonság olyan
sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy
más módon kezelt személyes adatok
véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan
közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférést eredményez

Ezek adatoknál a megfelelő és kellő idejű
intézkedés hiányában lehetséges/ nem
lehetséges [1] a GDPR preambulumának
(85). pontja szerinti kockázat fennállása [2]
a felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat
okozhatja a természetes személy részére:
- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat
bekövetkezését
- a személyes adataik feletti rendelkezés
elvesztését vagy a jogaik korlátozását,
- hátrányos megkülönböztetést,
- személyazonosság-lopást vagy a
személyazonossággal való visszaélést,
- a pénzügyi veszteséget,
- az álnevesítés engedély nélküli feloldását,
- a jó hírnév sérelmét,
- a szakmai titoktartási kötelezettség által
védett személyes adatok bizalmas
jellegének sérülését,
- egyéb jelentős gazdasági vagy szociális
hátrányt

az SZGYF adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat
kezelési és információbiztonsági illetve informatikai
szabályzataiban szerint az incidensek megelőzésére és kezelése
tett intézkedések: https://szgyf.gov.hu/hu/jogszabalyok/belsoszabalyozo-eszkozok.html

Ezek adatoknál lehetséges GDPR 4. cikk
12. pontja szerint a biztonság olyan
sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy
más módon kezelt személyes adatok
véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan
közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférést eredményez

Ezek adatoknál a megfelelő és kellő idejű
intézkedés hiányában lehetséges/ nem
lehetséges [1] a GDPR preambulumának
(85). pontja szerinti kockázat fennállása [2]
a felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat
okozhatja a természetes személy részére:
- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat
bekövetkezését
- a személyes adataik feletti rendelkezés
elvesztését vagy a jogaik korlátozását,
- hátrányos megkülönböztetést,
- személyazonosság-lopást vagy a
személyazonossággal való visszaélést,
- a pénzügyi veszteséget,
- az álnevesítés engedély nélküli feloldását,
- a jó hírnév sérelmét,
- a szakmai titoktartási kötelezettség által
védett személyes adatok bizalmas
jellegének sérülését,
- egyéb jelentős gazdasági vagy szociális
hátrányt

az SZGYF adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat
kezelési és információbiztonsági illetve informatikai
szabályzataiban szerint az incidensek megelőzésére és kezelése
tett intézkedések: https://szgyf.gov.hu/hu/jogszabalyok/belsoszabalyozo-eszkozok.html

Ezek adatoknál lehetséges GDPR 4. cikk
12. pontja szerint a biztonság olyan
sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy
más módon kezelt személyes adatok
véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan
közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférést eredményez

Ezek adatoknál a megfelelő és kellő idejű
intézkedés hiányában lehetséges/ nem
lehetséges [1] a GDPR preambulumának
(85). pontja szerinti kockázat fennállása [2]
a felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat
okozhatja a természetes személy részére:
- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat
bekövetkezését
- a személyes adataik feletti rendelkezés
elvesztését vagy a jogaik korlátozását,
- hátrányos megkülönböztetést,
- személyazonosság-lopást vagy a
személyazonossággal való visszaélést,
- a pénzügyi veszteséget,
- az álnevesítés engedély nélküli feloldását,
- a jó hírnév sérelmét,
- a szakmai titoktartási kötelezettség által
védett személyes adatok bizalmas
jellegének sérülését,
- egyéb jelentős gazdasági vagy szociális
hátrányt

az SZGYF adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat
kezelési és információbiztonsági illetve informatikai
szabályzataiban szerint az incidensek megelőzésére és kezelése
tett intézkedések: https://szgyf.gov.hu/hu/jogszabalyok/belsoszabalyozo-eszkozok.html

Ezek adatoknál lehetséges GDPR 4. cikk
12. pontja szerint a biztonság olyan
sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy
más módon kezelt személyes adatok
véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan
közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférést eredményez

Ezek adatoknál a megfelelő és kellő idejű
intézkedés hiányában lehetséges/ nem
lehetséges [1] a GDPR preambulumának
(85). pontja szerinti kockázat fennállása [2]
a felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat
okozhatja a természetes személy részére:
- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat
bekövetkezését
- a személyes adataik feletti rendelkezés
elvesztését vagy a jogaik korlátozását,
- hátrányos megkülönböztetést,
- személyazonosság-lopást vagy a
személyazonossággal való visszaélést,
- a pénzügyi veszteséget,
- az álnevesítés engedély nélküli feloldását,
- a jó hírnév sérelmét,
- a szakmai titoktartási kötelezettség által
védett személyes adatok bizalmas
jellegének sérülését,
- egyéb jelentős gazdasági vagy szociális
hátrányt

az SZGYF adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat
kezelési és információbiztonsági illetve informatikai
szabályzataiban szerint az incidensek megelőzésére és kezelése
tett intézkedések: https://szgyf.gov.hu/hu/jogszabalyok/belsoszabalyozo-eszkozok.html

Ezek adatoknál lehetséges GDPR 4. cikk
12. pontja szerint a biztonság olyan
sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy
más módon kezelt személyes adatok
véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan
közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférést eredményez

Ezek adatoknál a megfelelő és kellő idejű
intézkedés hiányában lehetséges/ nem
lehetséges [1] a GDPR preambulumának
(85). pontja szerinti kockázat fennállása [2]
a felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat
okozhatja a természetes személy részére:
- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat
bekövetkezését
- a személyes adataik feletti rendelkezés
elvesztését vagy a jogaik korlátozását,
- hátrányos megkülönböztetést,
- személyazonosság-lopást vagy a
személyazonossággal való visszaélést,
- a pénzügyi veszteséget,
- az álnevesítés engedély nélküli feloldását,
- a jó hírnév sérelmét,
- a szakmai titoktartási kötelezettség által
védett személyes adatok bizalmas
jellegének sérülését,
- egyéb jelentős gazdasági vagy szociális
hátrányt

az SZGYF adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat
kezelési és információbiztonsági illetve informatikai
szabályzataiban szerint az incidensek megelőzésére és kezelése
tett intézkedések: https://szgyf.gov.hu/hu/jogszabalyok/belsoszabalyozo-eszkozok.html

Ezek adatoknál lehetséges GDPR 4. cikk
12. pontja szerint a biztonság olyan
sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy
más módon kezelt személyes adatok
véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan
közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférést eredményez

Ezek adatoknál a megfelelő és kellő idejű
intézkedés hiányában lehetséges/ nem
lehetséges [1] a GDPR preambulumának
(85). pontja szerinti kockázat fennállása [2]
a felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat
okozhatja a természetes személy részére:
- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat
bekövetkezését
- a személyes adataik feletti rendelkezés
elvesztését vagy a jogaik korlátozását,
- hátrányos megkülönböztetést,
- személyazonosság-lopást vagy a
személyazonossággal való visszaélést,
- a pénzügyi veszteséget,
- az álnevesítés engedély nélküli feloldását,
- a jó hírnév sérelmét,
- a szakmai titoktartási kötelezettség által
védett személyes adatok bizalmas
jellegének sérülését,
- egyéb jelentős gazdasági vagy szociális
hátrányt

az SZGYF adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat
kezelési és információbiztonsági illetve informatikai
szabályzataiban szerint az incidensek megelőzésére és kezelése
tett intézkedések: https://szgyf.gov.hu/hu/jogszabalyok/belsoszabalyozo-eszkozok.html

Ezek adatoknál lehetséges GDPR 4. cikk
12. pontja szerint a biztonság olyan
sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy
más módon kezelt személyes adatok
véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan
közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférést eredményez

Ezek adatoknál a megfelelő és kellő idejű
intézkedés hiányában lehetséges/ nem
lehetséges [1] a GDPR preambulumának
(85). pontja szerinti kockázat fennállása [2]
a felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat
okozhatja a természetes személy részére:
- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat
bekövetkezését
- a személyes adataik feletti rendelkezés
elvesztését vagy a jogaik korlátozását,
- hátrányos megkülönböztetést,
- személyazonosság-lopást vagy a
személyazonossággal való visszaélést,
- a pénzügyi veszteséget,
- az álnevesítés engedély nélküli feloldását,
- a jó hírnév sérelmét,
- a szakmai titoktartási kötelezettség által
védett személyes adatok bizalmas
jellegének sérülését,
- egyéb jelentős gazdasági vagy szociális
hátrányt

az SZGYF adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat
kezelési és információbiztonsági illetve informatikai
szabályzataiban szerint az incidensek megelőzésére és kezelése
tett intézkedések: https://szgyf.gov.hu/hu/jogszabalyok/belsoszabalyozo-eszkozok.html

Ezek adatoknál lehetséges GDPR 4. cikk
12. pontja szerint a biztonság olyan
sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy
más módon kezelt személyes adatok
véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan
közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférést eredményez

Ezek adatoknál a megfelelő és kellő idejű
intézkedés hiányában lehetséges/ nem
lehetséges [1] a GDPR preambulumának
(85). pontja szerinti kockázat fennállása [2]
a felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat
okozhatja a természetes személy részére:
- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat
bekövetkezését
- a személyes adataik feletti rendelkezés
elvesztését vagy a jogaik korlátozását,
- hátrányos megkülönböztetést,
- személyazonosság-lopást vagy a
személyazonossággal való visszaélést,
- a pénzügyi veszteséget,
- az álnevesítés engedély nélküli feloldását,
- a jó hírnév sérelmét,
- a szakmai titoktartási kötelezettség által
védett személyes adatok bizalmas
jellegének sérülését,
- egyéb jelentős gazdasági vagy szociális
hátrányt

az SZGYF adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat
kezelési és információbiztonsági illetve informatikai
szabályzataiban szerint az incidensek megelőzésére és kezelése
tett intézkedések: https://szgyf.gov.hu/hu/jogszabalyok/belsoszabalyozo-eszkozok.html

