ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő
Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
„KENYSZI Igénybevevő Nyilvántartás” tárgyban
elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács
2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján
1. Az adatkezelő és elérhetősége: Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat, +3685510038
2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Csatos Zsuzsanna; e-mail:
igazgato@liveedu.smogyvi.hu; tel: +36303883746
3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704;
info@szgyf.gov.hu)
4. Az adatkezelés célja: Ellátottak gondozási napjainak nyilvántartása
5. Az adatkezelés jogalapja: 415/2015.(XII.23.)Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti
és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről
- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: gondozottak
7. Ha van, az adatok címzettjei: 8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő
adattovábbítás ténye: nem merül fel
9. Az adatkezelés időtartama: határozatlan (Az intézmény iratkezelési szabályzata
szerint.)
10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység
vezető, gyermekvédelmi ügyintéző, informatikus
11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati
lehetőségei:
1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk)
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más
alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni.
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő.
2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk)
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést
kapjon:
• Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében)
• Adatkezelés célja
• Adatok kategóriái
• Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok
• Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat
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• Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják
• Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák
• Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai
• Érintett jogai
• Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga
3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk)
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére,
kiegészítésére.
4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés,
GDPR 17. cikk)
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll:
• a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra,
• érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja,
• érintett tiltakozik az adatkezelés ellen,
• jogellenes adatkezelés,
• jogi kötelezettség teljesítése céljából.
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott
személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek
figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy
tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése
kapcsán.
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az
adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez
elengedhetetlen:
• véleménynyilvánítás szabadságához,
• jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához,
• közérdekből a népegészségügy területén,
• közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból,
• jogi igények érvényesítéséhez.
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk)
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
• az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését,
• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.
6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni:
• tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban,
• jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
• kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag
megvalósítható).
7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk)
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen:
• közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében,
• közvetlen üzletszerzési cél esetén,
2

• közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében.
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő
erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén.
8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok
Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésenideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben
érintené. Ez alól kivételt jelent, ha:
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges,
2. jogszabály lehetővé teszi,
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul.
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:
• emberi beavatkozást kérni,
• álláspontját kifejezni,
• a döntéssel szemben kifogást benyújtani.
Jogorvoslat
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk)
Felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság)
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78.
és 79. cikk)
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül
nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz
fordulni.
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog
A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az
Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti
bíróság előtt.
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet
indítani.
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk)
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó
egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében
számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az
utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen.
5. Közigazgatási bírság
Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az
összegét.
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor
adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó
hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása
alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok
rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok
3

részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes
adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges.
12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő
Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről
„KIRA Munkaügyi Nyilvántartó rendszer” tárgyban
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács
2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján
1. Az adatkezelő és elérhetősége: Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat, +3685510038
2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Csatos Zsuzsanna; e-mail:
igazgato@liveedu.smogyvi.hu; tel: +36303883746
3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704;
info@szgyf.gov.hu)
4. Az adatkezelés célja: Az intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyban állók adatainak
kezelése
5. Az adatkezelés jogalapja: 1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról 83/B. §
- 83/D. §
- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: Az intézménnyel jelenleg és korábban
foglalkoztatási jogviszonyban állók
7. Ha van, az adatok címzettjei: 8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő
adattovábbítás ténye: nem merül fel
9. Az adatkezelés időtartama: határozatlan (Az intézmény iratkezelési szabályzata
szerint.)
10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység
vezető, munkaügyi vezető, munkaügyi ügyintéző,
11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati
lehetőségei:
1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk)
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más
alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni.
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő.
2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk)
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést
kapjon:
• Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében)
• Adatkezelés célja
• Adatok kategóriái
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• Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok
• Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat
• Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják
• Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák
• Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai
• Érintett jogai
• Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga
3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk)
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére,
kiegészítésére.
4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés,
GDPR 17. cikk)
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll:
• a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra,
• érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja,
• érintett tiltakozik az adatkezelés ellen,
• jogellenes adatkezelés,
• jogi kötelezettség teljesítése céljából.
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott
személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek
figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy
tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése
kapcsán.
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az
adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez
elengedhetetlen:
• véleménynyilvánítás szabadságához,
• jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához,
• közérdekből a népegészségügy területén,
• közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból,
• jogi igények érvényesítéséhez.
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk)
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
• az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését,
• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.
6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni:
• tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban,
• jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
• kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag
megvalósítható).
7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk)
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen:
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• közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében,
• közvetlen üzletszerzési cél esetén,
• közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében.
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő
erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén.
8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok
Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésenideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben
érintené. Ez alól kivételt jelent, ha:
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges,
2. jogszabály lehetővé teszi,
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul.
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:
• emberi beavatkozást kérni,
• álláspontját kifejezni,
• a döntéssel szemben kifogást benyújtani.
Jogorvoslat
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk)
Felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság)
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78.
és 79. cikk)
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül
nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz
fordulni.
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog
A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az
Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti
bíróság előtt.
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet
indítani.
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk)
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó
egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében
számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az
utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen.
5. Közigazgatási bírság
Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az
összegét.
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor
adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó
hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása
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alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok
rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok
részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes
adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges.
12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő
Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről
„KIR Munkaügyi Nyilvántartó rendszer” tárgyban
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács
2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján
1. Az adatkezelő és elérhetősége: Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat, +3685510038
2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Csatos Zsuzsanna; e-mail:
igazgato@liveedu.smogyvi.hu; tel: +36303883746
3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704;
info@szgyf.gov.hu)
4. Az adatkezelés célja: Az intézményben pedagógus munkakörben dolgozók
nyilvántartása, bérsztámfejtéséhez információk
5. Az adatkezelés jogalapja: 2012. évi CXC. törvény -a köznevelésről, 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendelet
6. a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról
- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns
7. Az adatkezeléssel érintettek köre: Az intézmény pedagógus munkakörű dolgozói
8. Ha van, az adatok címzettjei: 9. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő
adattovábbítás ténye: nem merül fel
10. Az adatkezelés időtartama: határozatlan (Az intézmény iratkezelési szabályzata
szerint.)
11. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység
vezető, munkaügyi vezető, munkaügyi ügyintéző,
12. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati
lehetőségei:
1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk)
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más
alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni.
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő.
2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk)
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést
kapjon:
• Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében)
• Adatkezelés célja
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• Adatok kategóriái
• Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok
• Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat
• Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják
• Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák
• Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai
• Érintett jogai
• Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga
3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk)
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére,
kiegészítésére.
4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés,
GDPR 17. cikk)
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll:
• a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra,
• érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja,
• érintett tiltakozik az adatkezelés ellen,
• jogellenes adatkezelés,
• jogi kötelezettség teljesítése céljából.
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott
személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek
figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy
tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése
kapcsán.
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az
adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez
elengedhetetlen:
• véleménynyilvánítás szabadságához,
• jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához,
• közérdekből a népegészségügy területén,
• közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból,
• jogi igények érvényesítéséhez.
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk)
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
• az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését,
• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.
6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni:
• tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban,
• jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
• kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag
megvalósítható).
7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk)
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Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen:
• közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében,
• közvetlen üzletszerzési cél esetén,
• közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében.
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő
erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén.
8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok
Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésenideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben
érintené. Ez alól kivételt jelent, ha:
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges,
2. jogszabály lehetővé teszi,
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul.
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:
• emberi beavatkozást kérni,
• álláspontját kifejezni,
• a döntéssel szemben kifogást benyújtani.
Jogorvoslat
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk)
Felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság)
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78.
és 79. cikk)
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül
nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz
fordulni.
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog
A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az
Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti
bíróság előtt.
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet
indítani.
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk)
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó
egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében
számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az
utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen.
5. Közigazgatási bírság
Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az
összegét.
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor
adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó
hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és
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Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása
alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok
rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok
részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes
adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges.
13. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő
Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
„Eco-Stat gazdálkodási rendszer” tárgyban
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács
2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján
1. Az adatkezelő és elérhetősége: Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat, +3685510038
2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Csatos Zsuzsanna; e-mail:
igazgato@liveedu.smogyvi.hu; tel: +36303883746
3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704;
info@szgyf.gov.hu)
4. Az adatkezelés célja: Az intézmény gazdálkodására vonatkozó adatainak valamint az
ellátottak letéti pénzkezelésével kapcsolatos adatainak nyilvántartása
5. Az adatkezelés jogalapja:
6. 2011.évi CXCV. tv. Az államháztartásról, és annak végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII.31.) Korm rendelet
7. Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV., és annak végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII.31.) Korm rendelet
- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns
8. Az adatkezeléssel érintettek köre: Az intézménnyel jelenleg foglalkoztatási
jogviszonyban állók valamint gondozottak
9. Ha van, az adatok címzettjei: 10. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő
adattovábbítás ténye: nem merül fel
11. Az adatkezelés időtartama: határozatlan (Az intézmény iratkezelési szabályzata
szerint.)
12. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység
vezető, gazdasági vezető, gazdasági ügyintéző
13. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati
lehetőségei:
1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk)
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más
alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni.
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő.
2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk)
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést
kapjon:
• Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében)
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• Adatkezelés célja
• Adatok kategóriái
• Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok
• Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat
• Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják
• Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák
• Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai
• Érintett jogai
• Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga
3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk)
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére,
kiegészítésére.
4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés,
GDPR 17. cikk)
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll:
• a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra,
• érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja,
• érintett tiltakozik az adatkezelés ellen,
• jogellenes adatkezelés,
• jogi kötelezettség teljesítése céljából.
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott
személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek
figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy
tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése
kapcsán.
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az
adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez
elengedhetetlen:
• véleménynyilvánítás szabadságához,
• jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához,
• közérdekből a népegészségügy területén,
• közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból,
• jogi igények érvényesítéséhez.
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk)
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
• az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését,
• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.
6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni:
• tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban,
• jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
• kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag
megvalósítható).
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7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk)
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen:
• közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében,
• közvetlen üzletszerzési cél esetén,
• közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében.
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő
erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén.
8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok
Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésenideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben
érintené. Ez alól kivételt jelent, ha:
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges,
2. jogszabály lehetővé teszi,
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul.
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:
• emberi beavatkozást kérni,
• álláspontját kifejezni,
• a döntéssel szemben kifogást benyújtani.
Jogorvoslat
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk)
Felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság)
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78.
és 79. cikk)
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül
nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz
fordulni.
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog
A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az
Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti
bíróság előtt.
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet
indítani.
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk)
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó
egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében
számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az
utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen.
5. Közigazgatási bírság
Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az
összegét.
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor
adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó
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hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása
alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok
rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok
részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes
adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges.
14. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő
Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről
„GYIR nyilvántartás” tárgyban
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács
2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján
1. Az adatkezelő és elérhetősége: Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat, +3685510038
2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Csatos Zsuzsanna; e-mail:
igazgato@liveedu.smogyvi.hu; tel: +36303883746
3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704;
info@szgyf.gov.hu)
4. Az adatkezelés célja: kiküldetések, munkaidő nyilvántartása
5. Az adatkezelés jogalapja: 1992. évi XXXIII. tv a közalkalmazottak jogállásáról és a
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről, belső szabályzat
- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: Az intézménnye foglalkoztatási jogviszonyban
állók, gondozottak
7. Ha van, az adatok címzettjei: 8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő
adattovábbítás ténye: nem merül fel
9. Az adatkezelés időtartama: határozatlan (Az intézmény iratkezelési szabályzata
szerint.)
10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység
vezető, igazgató, igazgatóhelyettes, szakmai vezető, munkaügyi ügyintéző, gazdasági
ügyintéző
11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati
lehetőségei:
1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk)
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más
alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni.
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő.
2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk)
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést
kapjon:
• Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében)
• Adatkezelés célja
• Adatok kategóriái
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• Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok
• Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat
• Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják
• Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák
• Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai
• Érintett jogai
• Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga
3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk)
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére,
kiegészítésére.
4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés,
GDPR 17. cikk)
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll:
• a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra,
• érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja,
• érintett tiltakozik az adatkezelés ellen,
• jogellenes adatkezelés,
• jogi kötelezettség teljesítése céljából.
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott
személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek
figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy
tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése
kapcsán.
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az
adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez
elengedhetetlen:
• véleménynyilvánítás szabadságához,
• jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához,
• közérdekből a népegészségügy területén,
• közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból,
• jogi igények érvényesítéséhez.
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk)
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
• az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését,
• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.
6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni:
• tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban,
• jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
• kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag
megvalósítható).
7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk)
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen:
2

• közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében,
• közvetlen üzletszerzési cél esetén,
• közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében.
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő
erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén.
8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok
Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésenideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben
érintené. Ez alól kivételt jelent, ha:
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges,
2. jogszabály lehetővé teszi,
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul.
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:
• emberi beavatkozást kérni,
• álláspontját kifejezni,
• a döntéssel szemben kifogást benyújtani.
Jogorvoslat
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk)
Felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság)
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78.
és 79. cikk)
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül
nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz
fordulni.
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog
A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az
Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti
bíróság előtt.
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet
indítani.
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk)
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó
egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében
számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az
utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen.
5. Közigazgatási bírság
Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az
összegét.
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor
adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó
hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása
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alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok
rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok
részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes
adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges.
12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő
Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről
„ÖFR Egységes Örökbefogadási Nyilvántartás” tárgyban
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács
2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján
1. Az adatkezelő és elérhetősége: Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat, +3685510038
2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Csatos Zsuzsanna; e-mail:
igazgato@liveedu.smogyvi.hu; tel: +36303883746
3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704;
info@szgyf.gov.hu)
4. Az adatkezelés célja: örökbefogadható gyermekek örökbeadása, rörökbefogadás
dorán beilleszkedés nyomon követése
5. Az adatkezelés jogalapja: 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról 141/E. §
- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: örökbefogadható gyermekek és örökbefogadni
szándékozó és örökbefogadó szülők, örökbefogadott gyermekek
7. Ha van, az adatok címzettjei: 8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő
adattovábbítás ténye: nem merül fel
9. Az adatkezelés időtartama: határozatlan (Az intézmény iratkezelési szabályzata
szerint.)
10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység
vezető, örökbefogadási tanácsadó
11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati
lehetőségei:
1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk)
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más
alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni.
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő.
2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk)
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést
kapjon:
• Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében)
• Adatkezelés célja
• Adatok kategóriái
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• Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok
• Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat
• Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják
• Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák
• Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai
• Érintett jogai
• Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga
3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk)
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére,
kiegészítésére.
4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés,
GDPR 17. cikk)
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll:
• a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra,
• érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja,
• érintett tiltakozik az adatkezelés ellen,
• jogellenes adatkezelés,
• jogi kötelezettség teljesítése céljából.
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott
személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek
figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy
tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése
kapcsán.
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az
adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez
elengedhetetlen:
• véleménynyilvánítás szabadságához,
• jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához,
• közérdekből a népegészségügy területén,
• közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból,
• jogi igények érvényesítéséhez.
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk)
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
• az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését,
• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.
6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni:
• tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban,
• jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
• kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag
megvalósítható).
7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk)
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen:
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• közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében,
• közvetlen üzletszerzési cél esetén,
• közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében.
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő
erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén.
8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok
Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésenideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben
érintené. Ez alól kivételt jelent, ha:
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges,
2. jogszabály lehetővé teszi,
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul.
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:
• emberi beavatkozást kérni,
• álláspontját kifejezni,
• a döntéssel szemben kifogást benyújtani.
Jogorvoslat
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk)
Felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság)
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78.
és 79. cikk)
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül
nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz
fordulni.
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog
A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az
Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti
bíróság előtt.
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet
indítani.
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk)
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó
egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében
számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az
utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen.
5. Közigazgatási bírság
Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az
összegét.
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor
adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó
hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása
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alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok
rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok
részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes
adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges.
12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő
Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről
„személyes gondoskodásban részesülők nyilvántartása” tárgyban
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács
2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján
1. Az adatkezelő és elérhetősége: Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat, +3685510038
2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Csatos Zsuzsanna; e-mail:
igazgato@liveedu.smogyvi.hu; tel: +36303883746
3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704;
info@szgyf.gov.hu)
4. Az adatkezelés célja: gondozottak adatai
5. Az adatkezelés jogalapja: 1997. évi XXXI. Törvény 1997. évi XXXI. Törvény a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról139. § (1)
- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: gondozottak
7. Ha van, az adatok címzettjei: 8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő
adattovábbítás ténye: nem merül fel
9. Az adatkezelés időtartama: 25 év
10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység
vezető, TEGYESZ vezetője, szakmai vezető, gyermekotthon gyermekvédelmi
ügyintézője
11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati
lehetőségei:
1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk)
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más
alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni.
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő.
2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk)
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést
kapjon:
• Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében)
• Adatkezelés célja
• Adatok kategóriái
• Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok
• Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat
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• Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják
• Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák
• Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai
• Érintett jogai
• Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga
3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk)
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére,
kiegészítésére.
4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés,
GDPR 17. cikk)
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll:
• a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra,
• érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja,
• érintett tiltakozik az adatkezelés ellen,
• jogellenes adatkezelés,
• jogi kötelezettség teljesítése céljából.
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott
személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek
figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy
tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése
kapcsán.
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az
adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez
elengedhetetlen:
• véleménynyilvánítás szabadságához,
• jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához,
• közérdekből a népegészségügy területén,
• közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból,
• jogi igények érvényesítéséhez.
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk)
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
• az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését,
• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.
6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni:
• tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban,
• jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
• kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag
megvalósítható).
7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk)
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen:
• közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében,
• közvetlen üzletszerzési cél esetén,
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• közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében.
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő
erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén.
8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok
Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésenideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben
érintené. Ez alól kivételt jelent, ha:
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges,
2. jogszabály lehetővé teszi,
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul.
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:
• emberi beavatkozást kérni,
• álláspontját kifejezni,
• a döntéssel szemben kifogást benyújtani.
Jogorvoslat
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk)
Felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság)
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78.
és 79. cikk)
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül
nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz
fordulni.
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog
A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az
Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti
bíróság előtt.
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet
indítani.
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk)
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó
egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében
számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az
utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen.
5. Közigazgatási bírság
Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az
összegét.
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor
adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó
hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása
alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok
rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok
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részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes
adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges.
12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő
Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről
„TEGYESZ nyilvántartás nevelésbe vett, ideiglenes hatállyal elhelyezettek, üres
férőhelyek” tárgyban
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács
2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján
1. Az adatkezelő és elérhetősége: Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat, +3685510038
2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Csatos Zsuzsanna; e-mail:
igazgato@liveedu.smogyvi.hu; tel: +36303883746
3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704;
info@szgyf.gov.hu)
4. Az adatkezelés célja: nevelésbe vett, ideiglenes hatállyal elhelyezettek nyilvántartása,
üres férőhelyek nyilvántartása
5. Az adatkezelés jogalapja: 1997. évi XXXI. Törvény 1997. évi XXXI. Törvény a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 141. § (1) a/,
- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: gondozottak
7. Ha van, az adatok címzettjei: gyámhatóság negyedévente
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő
adattovábbítás ténye: nem merül fel
9. Az adatkezelés időtartama: 25 év
10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység
vezető, szakszolgálat gyermekvédelmi ügyintézője
11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati
lehetőségei:
1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk)
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más
alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni.
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő.
2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk)
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést
kapjon:
• Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében)
• Adatkezelés célja
• Adatok kategóriái
• Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok
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• Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat
• Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják
• Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák
• Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai
• Érintett jogai
• Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga
3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk)
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére,
kiegészítésére.
4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés,
GDPR 17. cikk)
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll:
• a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra,
• érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja,
• érintett tiltakozik az adatkezelés ellen,
• jogellenes adatkezelés,
• jogi kötelezettség teljesítése céljából.
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott
személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek
figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy
tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése
kapcsán.
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az
adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez
elengedhetetlen:
• véleménynyilvánítás szabadságához,
• jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához,
• közérdekből a népegészségügy területén,
• közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból,
• jogi igények érvényesítéséhez.
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk)
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
• az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését,
• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.
6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni:
• tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban,
• jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
• kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag
megvalósítható).
7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk)
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen:
• közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében,
2

• közvetlen üzletszerzési cél esetén,
• közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében.
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő
erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén.
8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok
Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésenideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben
érintené. Ez alól kivételt jelent, ha:
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges,
2. jogszabály lehetővé teszi,
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul.
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:
• emberi beavatkozást kérni,
• álláspontját kifejezni,
• a döntéssel szemben kifogást benyújtani.
Jogorvoslat
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk)
Felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság)
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78.
és 79. cikk)
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül
nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz
fordulni.
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog
A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az
Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti
bíróság előtt.
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet
indítani.
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk)
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó
egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében
számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az
utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen.
5. Közigazgatási bírság
Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az
összegét.
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor
adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó
hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása
alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok
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rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok
részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes
adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges.
12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő
Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről
„örökbefogadni szándékozók nyilvántartása” tárgyban
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács
2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján
1. Az adatkezelő és elérhetősége: Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat, +3685510038
2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Csatos Zsuzsanna; e-mail:
igazgato@liveedu.smogyvi.hu; tel: +36303883746
3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704;
info@szgyf.gov.hu)
4. Az adatkezelés célja: örökbefogadható gyermekek örökbeadása
5. Az adatkezelés jogalapja: 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról135. § (5) b
- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: örökbefogadni szándékozók
7. Ha van, az adatok címzettjei: 8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő
adattovábbítás ténye: nem merül fel
9. Az adatkezelés időtartama: határozatlan (Az intézmény iratkezelési szabályzata
szerint.)
10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység
vezető, örökbefogadási tanácsadó
11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati
lehetőségei:
1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk)
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más
alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni.
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő.
2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk)
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést
kapjon:
• Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében)
• Adatkezelés célja
• Adatok kategóriái
• Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok
• Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat
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• Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják
• Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák
• Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai
• Érintett jogai
• Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga
3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk)
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére,
kiegészítésére.
4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés,
GDPR 17. cikk)
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll:
• a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra,
• érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja,
• érintett tiltakozik az adatkezelés ellen,
• jogellenes adatkezelés,
• jogi kötelezettség teljesítése céljából.
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott
személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek
figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy
tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése
kapcsán.
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az
adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez
elengedhetetlen:
• véleménynyilvánítás szabadságához,
• jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához,
• közérdekből a népegészségügy területén,
• közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból,
• jogi igények érvényesítéséhez.
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk)
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
• az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését,
• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.
6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni:
• tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban,
• jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
• kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag
megvalósítható).
7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk)
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen:
• közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében,
• közvetlen üzletszerzési cél esetén,
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• közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében.
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő
erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén.
8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok
Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésenideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben
érintené. Ez alól kivételt jelent, ha:
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges,
2. jogszabály lehetővé teszi,
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul.
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:
• emberi beavatkozást kérni,
• álláspontját kifejezni,
• a döntéssel szemben kifogást benyújtani.
Jogorvoslat
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk)
Felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság)
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78.
és 79. cikk)
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül
nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz
fordulni.
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog
A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az
Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti
bíróság előtt.
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet
indítani.
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk)
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó
egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében
számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az
utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen.
5. Közigazgatási bírság
Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az
összegét.
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor
adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó
hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása
alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok
rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok
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részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes
adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges.
12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn

4

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő
Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről
„örökbefogadható gyermekek” tárgyban
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács
2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján
1. Az adatkezelő és elérhetősége: Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat, +3685510038
2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Csatos Zsuzsanna; e-mail:
igazgato@liveedu.smogyvi.hu; tel: +36303883746
3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704;
info@szgyf.gov.hu)
4. Az adatkezelés célja: örökbefogadható gyermekek örökbeadása
5. Az adatkezelés jogalapja: 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról 135. § (5) e/
- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: örökbefogadható gyermekek
7. Ha van, az adatok címzettjei: 8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő
adattovábbítás ténye: nem merül fel
9. Az adatkezelés időtartama: határozatlan (Az intézmény iratkezelési szabályzata
szerint.)
10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység
vezető, örökbefogadási tanácsadó
11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati
lehetőségei:
1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk)
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más
alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni.
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő.
2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk)
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést
kapjon:
• Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében)
• Adatkezelés célja
• Adatok kategóriái
• Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok
• Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat
1

• Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják
• Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák
• Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai
• Érintett jogai
• Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga
3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk)
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére,
kiegészítésére.
4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés,
GDPR 17. cikk)
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll:
• a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra,
• érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja,
• érintett tiltakozik az adatkezelés ellen,
• jogellenes adatkezelés,
• jogi kötelezettség teljesítése céljából.
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott
személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek
figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy
tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése
kapcsán.
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az
adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez
elengedhetetlen:
• véleménynyilvánítás szabadságához,
• jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához,
• közérdekből a népegészségügy területén,
• közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból,
• jogi igények érvényesítéséhez.
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk)
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
• az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését,
• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.
6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni:
• tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban,
• jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
• kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag
megvalósítható).
7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk)
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen:
• közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében,
• közvetlen üzletszerzési cél esetén,
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• közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében.
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő
erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén.
8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok
Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésenideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben
érintené. Ez alól kivételt jelent, ha:
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges,
2. jogszabály lehetővé teszi,
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul.
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:
• emberi beavatkozást kérni,
• álláspontját kifejezni,
• a döntéssel szemben kifogást benyújtani.
Jogorvoslat
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk)
Felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság)
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78.
és 79. cikk)
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül
nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz
fordulni.
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog
A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az
Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti
bíróság előtt.
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet
indítani.
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk)
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó
egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében
számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az
utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen.
5. Közigazgatási bírság
Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az
összegét.
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor
adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó
hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása
alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok
rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok
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részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes
adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges.
12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő
Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről
„DOC-PORT iktatási rendszer” tárgyban
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács
2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján
1. Az adatkezelő és elérhetősége: Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat, +3685510038
2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Csatos Zsuzsanna; e-mail:
igazgato@liveedu.smogyvi.hu; tel: +36303883746
3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704;
info@szgyf.gov.hu)
4. Az adatkezelés célja: Az intézménybe érkező és kiemnő iratok nyilvántartása
5. Az adatkezelés jogalapja: 335/2005. (XII.29.) Korm rendelet A közfeladatot ellátó
szervek iratkezelésének általonos követelményeiről
- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: Az intézménnyel kapcsolatban álló szervezetek,
foglalkoztatottak,ellátottak
7. Ha van, az adatok címzettjei: 8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő
adattovábbítás ténye: nem merül fel
9. Az adatkezelés időtartama: határozatlan (Az intézmény iratkezelési szabályzata
szerint.)
10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység
vezető, gyermekvédelmi ügyintéző, informatikus, titkárságvezető, gyermekvédelmi
gyámok, örökbefogadási tanácsadó, nevelőszülői tanácsadó
11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati
lehetőségei:
1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk)
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más
alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni.
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő.
2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk)
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést
kapjon:
• Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében)
• Adatkezelés célja
• Adatok kategóriái
1

• Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok
• Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat
• Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják
• Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák
• Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai
• Érintett jogai
• Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga
3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk)
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére,
kiegészítésére.
4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés,
GDPR 17. cikk)
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll:
• a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra,
• érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja,
• érintett tiltakozik az adatkezelés ellen,
• jogellenes adatkezelés,
• jogi kötelezettség teljesítése céljából.
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott
személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek
figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy
tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése
kapcsán.
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az
adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez
elengedhetetlen:
• véleménynyilvánítás szabadságához,
• jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához,
• közérdekből a népegészségügy területén,
• közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból,
• jogi igények érvényesítéséhez.
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk)
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
• az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését,
• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.
6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni:
• tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban,
• jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
• kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag
megvalósítható).
7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk)
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen:
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• közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében,
• közvetlen üzletszerzési cél esetén,
• közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében.
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő
erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén.
8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok
Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésenideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben
érintené. Ez alól kivételt jelent, ha:
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges,
2. jogszabály lehetővé teszi,
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul.
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:
• emberi beavatkozást kérni,
• álláspontját kifejezni,
• a döntéssel szemben kifogást benyújtani.
Jogorvoslat
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk)
Felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság)
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78.
és 79. cikk)
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül
nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz
fordulni.
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog
A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az
Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti
bíróság előtt.
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet
indítani.
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk)
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó
egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében
számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az
utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen.
5. Közigazgatási bírság
Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az
összegét.
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor
adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó
hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása
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alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok
rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok
részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes
adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges.
12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő
Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről
„POSSZEIDON iktatási rendszer” tárgyban
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács
2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján
1. Az adatkezelő és elérhetősége: Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat, +3685510038
2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Csatos Zsuzsanna; e-mail:
igazgato@liveedu.smogyvi.hu; tel: +36303883746
3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704;
info@szgyf.gov.hu)
4. Az adatkezelés célja: Az intézménybe érkező és kiemnő iratok nyilvántartása
5. Az adatkezelés jogalapja: 335/2005. (XII.29.) Korm rendelet A közfeladatot ellátó
szervek iratkezelésének általonos követelményeiről
- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: Az intézménnyel kapcsolatban álló szervezetek,
foglalkoztatottak,ellátottak
7. Ha van, az adatok címzettjei: 8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő
adattovábbítás ténye: nem merül fel
9. Az adatkezelés időtartama: határozatlan (Az intézmény iratkezelési szabályzata
szerint.)
10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység
vezető, gyermekvédelmi ügyintéző, informatikus, titkárságvezető, gyermekvédelmi
gyámok, örökbefogadási tanácsadó, nevelőszülői tanácsadó
11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati
lehetőségei:
1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk)
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más
alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni.
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő.
2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk)
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést
kapjon:
• Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében)
• Adatkezelés célja
• Adatok kategóriái
• Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok
• Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat
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• Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják
• Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák
• Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai
• Érintett jogai
• Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga
3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk)
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére,
kiegészítésére.
4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés,
GDPR 17. cikk)
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll:
• a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra,
• érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja,
• érintett tiltakozik az adatkezelés ellen,
• jogellenes adatkezelés,
• jogi kötelezettség teljesítése céljából.
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott
személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek
figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy
tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése
kapcsán.
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az
adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez
elengedhetetlen:
• véleménynyilvánítás szabadságához,
• jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához,
• közérdekből a népegészségügy területén,
• közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból,
• jogi igények érvényesítéséhez.
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk)
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
• az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését,
• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.
6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni:
• tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban,
• jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
• kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag
megvalósítható).
7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk)
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen:
• közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében,
• közvetlen üzletszerzési cél esetén,
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• közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében.
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő
erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén.
8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok
Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésenideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben
érintené. Ez alól kivételt jelent, ha:
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges,
2. jogszabály lehetővé teszi,
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul.
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:
• emberi beavatkozást kérni,
• álláspontját kifejezni,
• a döntéssel szemben kifogást benyújtani.
Jogorvoslat
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk)
Felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság)
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78.
és 79. cikk)
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül
nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz
fordulni.
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog
A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az
Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti
bíróság előtt.
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet
indítani.
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk)
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó
egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében
számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az
utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen.
5. Közigazgatási bírság
Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az
összegét.
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor
adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó
hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása
alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok
rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok
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részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes
adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges.
12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő
Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről
„Személyes gondoskodást végzők működési nyilvántartása (továbbképzés)” tárgyban
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács
2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján
1. Az adatkezelő és elérhetősége: Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat, +3685510038
2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Csatos Zsuzsanna; e-mail:
igazgato@liveedu.smogyvi.hu; tel: +36303883746
3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704;
info@szgyf.gov.hu)
4. Az adatkezelés célja: Szakdolgozók továbbképzésével kapcsolatos nyilvántartás
5. Az adatkezelés jogalapja: 1993. évi III. törvény 92/D-I. §, 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM
rendelet
- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: Jogviszonyban álló szakdolgozók
7. Ha van, az adatok címzettjei: 8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő
adattovábbítás ténye: nem merül fel
9. Az adatkezelés időtartama: határozatlan (Az intézmény iratkezelési szabályzata
szerint.)
10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység
vezető, szakmai vezető, gyermekotthon gyermekvédelmi ügyintézője
11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati
lehetőségei:
1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk)
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más
alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni.
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő.
2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk)
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést
kapjon:
• Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében)
• Adatkezelés célja
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• Adatok kategóriái
• Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok
• Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat
• Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják
• Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák
• Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai
• Érintett jogai
• Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga
3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk)
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére,
kiegészítésére.
4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés,
GDPR 17. cikk)
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll:
• a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra,
• érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja,
• érintett tiltakozik az adatkezelés ellen,
• jogellenes adatkezelés,
• jogi kötelezettség teljesítése céljából.
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott
személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek
figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy
tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése
kapcsán.
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az
adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez
elengedhetetlen:
• véleménynyilvánítás szabadságához,
• jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához,
• közérdekből a népegészségügy területén,
• közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból,
• jogi igények érvényesítéséhez.
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk)
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
• az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését,
• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.
6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni:
• tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban,
• jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
• kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag
megvalósítható).
7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk)
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Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen:
• közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében,
• közvetlen üzletszerzési cél esetén,
• közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében.
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő
erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén.
8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok
Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésenideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben
érintené. Ez alól kivételt jelent, ha:
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges,
2. jogszabály lehetővé teszi,
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul.
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:
• emberi beavatkozást kérni,
• álláspontját kifejezni,
• a döntéssel szemben kifogást benyújtani.
Jogorvoslat
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk)
Felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság)
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78.
és 79. cikk)
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül
nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz
fordulni.
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog
A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az
Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti
bíróság előtt.
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet
indítani.
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk)
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó
egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében
számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az
utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen.
5. Közigazgatási bírság
Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az
összegét.
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor
adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó
hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és
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Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása
alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok
rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok
részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes
adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges.
12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő
Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről
„Intézmény ellátottak egészségügyi dokumentációja (kartonok)” tárgyban
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács
2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján
1. Az adatkezelő és elérhetősége: Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat, +3685510038
2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Csatos Zsuzsanna; e-mail:
igazgato@liveedu.smogyvi.hu; tel: +36303883746
3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704;
info@szgyf.gov.hu)
4. Az adatkezelés célja: Ellátottak egészségügyi,ápolási adatainak nyilvántartása
5. Az adatkezelés jogalapja: 1997.évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról
- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: intézményi gondozottak
7. Ha van, az adatok címzettjei: 8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő
adattovábbítás ténye: nem merül fel
9. Az adatkezelés időtartama: határozatlan (Az intézmény iratkezelési szabályzata
szerint.)
10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység
vezető, gazdasági nővér, szakmai vezető, nevelő, nevelőszülők
11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati
lehetőségei:
1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk)
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más
alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni.
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő.
2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk)
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést
kapjon:
• Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében)
• Adatkezelés célja
• Adatok kategóriái
• Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok
• Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat
1

• Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják
• Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák
• Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai
• Érintett jogai
• Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga
3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk)
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére,
kiegészítésére.
4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés,
GDPR 17. cikk)
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll:
• a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra,
• érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja,
• érintett tiltakozik az adatkezelés ellen,
• jogellenes adatkezelés,
• jogi kötelezettség teljesítése céljából.
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott
személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek
figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy
tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése
kapcsán.
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az
adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez
elengedhetetlen:
• véleménynyilvánítás szabadságához,
• jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához,
• közérdekből a népegészségügy területén,
• közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból,
• jogi igények érvényesítéséhez.
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk)
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
• az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését,
• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.
6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni:
• tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban,
• jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
• kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag
megvalósítható).
7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk)
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen:
• közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében,
• közvetlen üzletszerzési cél esetén,
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• közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében.
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő
erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén.
8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok
Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésenideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben
érintené. Ez alól kivételt jelent, ha:
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges,
2. jogszabály lehetővé teszi,
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul.
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:
• emberi beavatkozást kérni,
• álláspontját kifejezni,
• a döntéssel szemben kifogást benyújtani.
Jogorvoslat
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk)
Felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság)
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78.
és 79. cikk)
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül
nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz
fordulni.
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog
A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az
Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti
bíróság előtt.
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet
indítani.
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk)
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó
egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében
számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az
utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen.
5. Közigazgatási bírság
Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az
összegét.
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor
adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó
hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása
alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok
rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok
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részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes
adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges.
12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő
Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről
„TÖRZSLAP” tárgyban
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács
2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján
1. Az adatkezelő és elérhetősége: Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat, +3685510038
2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Csatos Zsuzsanna; e-mail:
igazgato@liveedu.smogyvi.hu; tel: +36303883746
3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704;
info@szgyf.gov.hu)
4. Az adatkezelés célja: alsó tagozatos tanulók nyilvántartása
5. Az adatkezelés jogalapja: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
6. a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról 94. §
- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns
7. Az adatkezeléssel érintettek köre: alsó tagozatos tanulók
8. Ha van, az adatok címzettjei: 9. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő
adattovábbítás ténye: nem merül fel
10. Az adatkezelés időtartama: határozatlan (Az intézmény iratkezelési szabályzata
szerint.)
11. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység
vezető, szakmai vezető, pedagósu
12. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati
lehetőségei:
1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk)
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más
alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni.
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő.
2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk)
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést
kapjon:
• Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében)
• Adatkezelés célja
• Adatok kategóriái
• Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok
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• Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat
• Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják
• Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák
• Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai
• Érintett jogai
• Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga
3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk)
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére,
kiegészítésére.
4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés,
GDPR 17. cikk)
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll:
• a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra,
• érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja,
• érintett tiltakozik az adatkezelés ellen,
• jogellenes adatkezelés,
• jogi kötelezettség teljesítése céljából.
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott
személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek
figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy
tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése
kapcsán.
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az
adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez
elengedhetetlen:
• véleménynyilvánítás szabadságához,
• jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához,
• közérdekből a népegészségügy területén,
• közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból,
• jogi igények érvényesítéséhez.
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk)
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
• az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését,
• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.
6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni:
• tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban,
• jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
• kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag
megvalósítható).
7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk)
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen:
• közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében,
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• közvetlen üzletszerzési cél esetén,
• közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében.
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő
erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén.
8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok
Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésenideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben
érintené. Ez alól kivételt jelent, ha:
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges,
2. jogszabály lehetővé teszi,
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul.
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:
• emberi beavatkozást kérni,
• álláspontját kifejezni,
• a döntéssel szemben kifogást benyújtani.
Jogorvoslat
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk)
Felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság)
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78.
és 79. cikk)
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül
nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz
fordulni.
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog
A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az
Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti
bíróság előtt.
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet
indítani.
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk)
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó
egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében
számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az
utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen.
5. Közigazgatási bírság
Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az
összegét.
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor
adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó
hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása
alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok
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rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok
részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes
adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges.
13. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő
Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről
„készletnyilvántartás” tárgyban
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács
2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján
1. Az adatkezelő és elérhetősége: Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat, +3685510038
2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Csatos Zsuzsanna; e-mail:
igazgato@liveedu.smogyvi.hu; tel: +36303883746
3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704;
info@szgyf.gov.hu)
4. Az adatkezelés célja: gondozottak gyógyszerei, ruházata, ajándékai nyilvántartása
5. Az adatkezelés jogalapja: 15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről
- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: gondozottak
7. Ha van, az adatok címzettjei: 8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő
adattovábbítás ténye: nem merül fel
9. Az adatkezelés időtartama: határozatlan (Az intézmény iratkezelési szabályzata
szerint.)
10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység
vezető, szakmai vezető, gyermekvédelmi ügyintéző, nevelő
11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati
lehetőségei:
1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk)
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más
alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni.
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő.
2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk)
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést
kapjon:
• Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében)
• Adatkezelés célja
• Adatok kategóriái
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• Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok
• Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat
• Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják
• Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák
• Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai
• Érintett jogai
• Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga
3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk)
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére,
kiegészítésére.
4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés,
GDPR 17. cikk)
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll:
• a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra,
• érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja,
• érintett tiltakozik az adatkezelés ellen,
• jogellenes adatkezelés,
• jogi kötelezettség teljesítése céljából.
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott
személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek
figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy
tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése
kapcsán.
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az
adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez
elengedhetetlen:
• véleménynyilvánítás szabadságához,
• jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához,
• közérdekből a népegészségügy területén,
• közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból,
• jogi igények érvényesítéséhez.
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk)
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
• az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését,
• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.
6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni:
• tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban,
• jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
• kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag
megvalósítható).
7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk)
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen:
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• közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében,
• közvetlen üzletszerzési cél esetén,
• közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében.
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő
erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén.
8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok
Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésenideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben
érintené. Ez alól kivételt jelent, ha:
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges,
2. jogszabály lehetővé teszi,
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul.
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:
• emberi beavatkozást kérni,
• álláspontját kifejezni,
• a döntéssel szemben kifogást benyújtani.
Jogorvoslat
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk)
Felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság)
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78.
és 79. cikk)
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül
nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz
fordulni.
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog
A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az
Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti
bíróság előtt.
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet
indítani.
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk)
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó
egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében
számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az
utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen.
5. Közigazgatási bírság
Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az
összegét.
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor
adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó
hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása
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alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok
rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok
részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes
adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges.
12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő
Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről
„TEGYESZ szakmai vélemény” tárgyban
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács
2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján
1. Az adatkezelő és elérhetősége: Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat, +3685510038
2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Csatos Zsuzsanna; e-mail:
igazgato@liveedu.smogyvi.hu; tel: +36303883746
3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704;
info@szgyf.gov.hu)
4. Az adatkezelés célja: A gondozottak ellátási szükségletének megfelelő gondozási hely
és ellátás biztosítása
5. Az adatkezelés jogalapja: 1997.XXXI.tv. A gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról 82§,XXI.fejezet, 15/1998(IV.30.) NM rendelet 136§
- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: gondozottak
7. Ha van, az adatok címzettjei: gyámhivatal
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő
adattovábbítás ténye: nem merül fel
9. Az adatkezelés időtartama: határozatlan (Az intézmény iratkezelési szabályzata
szerint.)
10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység
vezető, Szakértői Bizottság szakmai vezetője, gyermekotthon szakmai vezetője,
gyermekvédelmi gyám, TEGYESZ gyermekvédelmi ügyintézője
11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati
lehetőségei:
1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk)
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más
alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni.
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő.
2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk)
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést
kapjon:
• Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében)
• Adatkezelés célja
• Adatok kategóriái
• Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok
• Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat
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• Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják
• Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák
• Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai
• Érintett jogai
• Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga
3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk)
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére,
kiegészítésére.
4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés,
GDPR 17. cikk)
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll:
• a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra,
• érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja,
• érintett tiltakozik az adatkezelés ellen,
• jogellenes adatkezelés,
• jogi kötelezettség teljesítése céljából.
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott
személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek
figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy
tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése
kapcsán.
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az
adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez
elengedhetetlen:
• véleménynyilvánítás szabadságához,
• jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához,
• közérdekből a népegészségügy területén,
• közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból,
• jogi igények érvényesítéséhez.
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk)
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
• az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését,
• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.
6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni:
• tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban,
• jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
• kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag
megvalósítható).
7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk)
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen:
• közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében,
• közvetlen üzletszerzési cél esetén,
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• közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében.
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő
erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén.
8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok
Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésenideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben
érintené. Ez alól kivételt jelent, ha:
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges,
2. jogszabály lehetővé teszi,
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul.
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:
• emberi beavatkozást kérni,
• álláspontját kifejezni,
• a döntéssel szemben kifogást benyújtani.
Jogorvoslat
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk)
Felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság)
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78.
és 79. cikk)
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül
nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz
fordulni.
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog
A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az
Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti
bíróság előtt.
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet
indítani.
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk)
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó
egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében
számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az
utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen.
5. Közigazgatási bírság
Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az
összegét.
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor
adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó
hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása
alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok
rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok
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részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes
adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges.
12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő
Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről
„XIV. számú adatlap a gyermekvédelmi gyámokról” tárgyban
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács
2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján
1. Az adatkezelő és elérhetősége: Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat, +3685510038
2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Csatos Zsuzsanna; e-mail:
igazgato@liveedu.smogyvi.hu; tel: +36303883746
3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704;
info@szgyf.gov.hu)
4. Az adatkezelés célja: gyermekvédelmi gyámok nyilvántartása
5. Az adatkezelés jogalapja: 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet
6. a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti
szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt
személyes adatokról 1. §
- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns
7. Az adatkezeléssel érintettek köre: gyermekvédelmi gyámok
8. Ha van, az adatok címzettjei: 9. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő
adattovábbítás ténye: nem merül fel
10. Az adatkezelés időtartama: határozatlan (Az intézmény iratkezelési szabályzata
szerint.)
11. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység
vezető, szakszolgálat gyermekvédelmi ügyintézője
12. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati
lehetőségei:
1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk)
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más
alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni.
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő.
2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk)
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést
kapjon:
• Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében)
• Adatkezelés célja
• Adatok kategóriái
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• Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok
• Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat
• Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják
• Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák
• Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai
• Érintett jogai
• Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga
3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk)
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére,
kiegészítésére.
4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés,
GDPR 17. cikk)
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll:
• a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra,
• érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja,
• érintett tiltakozik az adatkezelés ellen,
• jogellenes adatkezelés,
• jogi kötelezettség teljesítése céljából.
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott
személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek
figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy
tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése
kapcsán.
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az
adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez
elengedhetetlen:
• véleménynyilvánítás szabadságához,
• jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához,
• közérdekből a népegészségügy területén,
• közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból,
• jogi igények érvényesítéséhez.
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk)
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
• az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését,
• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.
6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni:
• tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban,
• jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
• kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag
megvalósítható).
7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk)
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen:
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• közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében,
• közvetlen üzletszerzési cél esetén,
• közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében.
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő
erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén.
8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok
Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésenideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben
érintené. Ez alól kivételt jelent, ha:
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges,
2. jogszabály lehetővé teszi,
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul.
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:
• emberi beavatkozást kérni,
• álláspontját kifejezni,
• a döntéssel szemben kifogást benyújtani.
Jogorvoslat
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk)
Felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság)
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78.
és 79. cikk)
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül
nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz
fordulni.
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog
A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az
Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti
bíróság előtt.
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet
indítani.
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk)
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó
egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében
számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az
utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen.
5. Közigazgatási bírság
Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az
összegét.
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor
adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó
hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása
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alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok
rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok
részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes
adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges.
13. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő
Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről
„Rendkívüli események nyilvántartása” tárgyban
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács
2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján
1. Az adatkezelő és elérhetősége: Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat, +3685510038
2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Csatos Zsuzsanna; e-mail:
igazgato@liveedu.smogyvi.hu; tel: +36303883746
3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704;
info@szgyf.gov.hu)
4. Az adatkezelés célja: Az intézményben történt rendkívüli események nyilvántartása
5. Az adatkezelés jogalapja: 15/1998 (IV.30.)NM rendelet a személyes gondoskodást
nyújtó gyermejóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről 119§(1),1997.évi XXXI.tv. a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról XXI. Fejez
- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: Az intézmény gondozottai és ellátottai
7. Ha van, az adatok címzettjei: 8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő
adattovábbítás ténye: nem merül fel
9. Az adatkezelés időtartama: határozatlan (Az intézmény iratkezelési szabályzata
szerint.)
10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység
vezető, Igazgató, Igazgató helyettes, szakmai vezető, Titkárságvezető,
11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati
lehetőségei:
1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk)
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más
alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni.
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő.
2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk)
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést
kapjon:
• Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében)
• Adatkezelés célja
• Adatok kategóriái
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• Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok
• Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat
• Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják
• Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák
• Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai
• Érintett jogai
• Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga
3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk)
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére,
kiegészítésére.
4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés,
GDPR 17. cikk)
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll:
• a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra,
• érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja,
• érintett tiltakozik az adatkezelés ellen,
• jogellenes adatkezelés,
• jogi kötelezettség teljesítése céljából.
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott
személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek
figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy
tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése
kapcsán.
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az
adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez
elengedhetetlen:
• véleménynyilvánítás szabadságához,
• jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához,
• közérdekből a népegészségügy területén,
• közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból,
• jogi igények érvényesítéséhez.
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk)
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
• az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését,
• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.
6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni:
• tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban,
• jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
• kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag
megvalósítható).
7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk)
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen:
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• közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében,
• közvetlen üzletszerzési cél esetén,
• közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében.
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő
erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén.
8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok
Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésenideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben
érintené. Ez alól kivételt jelent, ha:
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges,
2. jogszabály lehetővé teszi,
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul.
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:
• emberi beavatkozást kérni,
• álláspontját kifejezni,
• a döntéssel szemben kifogást benyújtani.
Jogorvoslat
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk)
Felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság)
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78.
és 79. cikk)
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül
nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz
fordulni.
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog
A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az
Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti
bíróság előtt.
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet
indítani.
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk)
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó
egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében
számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az
utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen.
5. Közigazgatási bírság
Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az
összegét.
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor
adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó
hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása
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alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok
rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok
részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes
adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges.
12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő
Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről
„"TESZ-1" elhelyezési javaslat és elhelyezési terv adatlapja” tárgyban
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács
2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján
1. Az adatkezelő és elérhetősége: Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat, +3685510038
2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Csatos Zsuzsanna; e-mail:
igazgato@liveedu.smogyvi.hu; tel: +36303883746
3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704;
info@szgyf.gov.hu)
4. Az adatkezelés célja: veszélyzetett kiskorúak veszélyeztettségének okai,
megszüntetése módja, hazakerülés elősegítése
5. Az adatkezelés jogalapja: 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet
6. a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti
szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt
személyes adatokról 1. §
- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns
7. Az adatkezeléssel érintettek köre: gondozottak, hozzátartozók
8. Ha van, az adatok címzettjei: gyámhivatal, gyermekjóléti központ, gondozási hely
9. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő
adattovábbítás ténye: nem merül fel
10. Az adatkezelés időtartama: határozatlan (Az intézmény iratkezelési szabályzata
szerint.)
11. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység
vezető, szakszolgálat gyermekvédelmi ügyintézője
12. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati
lehetőségei:
1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk)
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más
alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni.
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő.
2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk)
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést
kapjon:
• Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében)
• Adatkezelés célja
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• Adatok kategóriái
• Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok
• Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat
• Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják
• Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák
• Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai
• Érintett jogai
• Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga
3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk)
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére,
kiegészítésére.
4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés,
GDPR 17. cikk)
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll:
• a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra,
• érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja,
• érintett tiltakozik az adatkezelés ellen,
• jogellenes adatkezelés,
• jogi kötelezettség teljesítése céljából.
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott
személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek
figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy
tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése
kapcsán.
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az
adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez
elengedhetetlen:
• véleménynyilvánítás szabadságához,
• jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához,
• közérdekből a népegészségügy területén,
• közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból,
• jogi igények érvényesítéséhez.
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk)
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
• az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését,
• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.
6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni:
• tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban,
• jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
• kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag
megvalósítható).
7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk)
2

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen:
• közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében,
• közvetlen üzletszerzési cél esetén,
• közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében.
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő
erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén.
8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok
Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésenideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben
érintené. Ez alól kivételt jelent, ha:
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges,
2. jogszabály lehetővé teszi,
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul.
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:
• emberi beavatkozást kérni,
• álláspontját kifejezni,
• a döntéssel szemben kifogást benyújtani.
Jogorvoslat
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk)
Felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság)
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78.
és 79. cikk)
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül
nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz
fordulni.
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog
A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az
Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti
bíróság előtt.
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet
indítani.
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk)
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó
egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében
számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az
utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen.
5. Közigazgatási bírság
Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az
összegét.
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor
adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó
hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és
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Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása
alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok
rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok
részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes
adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges.
13. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő
Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről
„"TESZ-3" helyzetértékelés adatlap” tárgyban
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács
2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján
1. Az adatkezelő és elérhetősége: Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat, +3685510038
2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Csatos Zsuzsanna; e-mail:
igazgato@liveedu.smogyvi.hu; tel: +36303883746
3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704;
info@szgyf.gov.hu)
4. Az adatkezelés célja: nevelésbe vétel szükségességének, gondozási hely
megfelelőségének vizsgálata
5. Az adatkezelés jogalapja: 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet
6. a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti
szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt
személyes adatokról 1. §
- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns
7. Az adatkezeléssel érintettek köre: gondozottak, hozzátartozók
8. Ha van, az adatok címzettjei: gyámhivatal, család- gyermekjóléti központ, gondozási
hely
9. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő
adattovábbítás ténye: nem merül fel
10. Az adatkezelés időtartama: határozatlan (Az intézmény iratkezelési szabályzata
szerint.)
11. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység
vezető, gyermekvédelmi gyám, szakszolgálatgyermekvédelmi ügyintéző
12. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati
lehetőségei:
1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk)
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más
alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni.
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő.
2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk)
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést
kapjon:
• Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében)
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• Adatkezelés célja
• Adatok kategóriái
• Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok
• Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat
• Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják
• Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák
• Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai
• Érintett jogai
• Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga
3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk)
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére,
kiegészítésére.
4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés,
GDPR 17. cikk)
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll:
• a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra,
• érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja,
• érintett tiltakozik az adatkezelés ellen,
• jogellenes adatkezelés,
• jogi kötelezettség teljesítése céljából.
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott
személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek
figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy
tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése
kapcsán.
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az
adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez
elengedhetetlen:
• véleménynyilvánítás szabadságához,
• jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához,
• közérdekből a népegészségügy területén,
• közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból,
• jogi igények érvényesítéséhez.
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk)
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
• az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését,
• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.
6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni:
• tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban,
• jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
• kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag
megvalósítható).
2

7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk)
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen:
• közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében,
• közvetlen üzletszerzési cél esetén,
• közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében.
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő
erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén.
8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok
Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésenideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben
érintené. Ez alól kivételt jelent, ha:
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges,
2. jogszabály lehetővé teszi,
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul.
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:
• emberi beavatkozást kérni,
• álláspontját kifejezni,
• a döntéssel szemben kifogást benyújtani.
Jogorvoslat
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk)
Felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság)
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78.
és 79. cikk)
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül
nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz
fordulni.
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog
A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az
Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti
bíróság előtt.
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet
indítani.
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk)
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó
egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében
számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az
utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen.
5. Közigazgatási bírság
Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az
összegét.
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor
adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó
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hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása
alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok
rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok
részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes
adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges.
13. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő
Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről
„"GH-1" Egyéni gondozási-nevelési terv adatlap” tárgyban
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács
2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján
1. Az adatkezelő és elérhetősége: Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat, +3685510038
2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Csatos Zsuzsanna; e-mail:
igazgato@liveedu.smogyvi.hu; tel: +36303883746
3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704;
info@szgyf.gov.hu)
4. Az adatkezelés célja: A gondozottak ellátási szükségletének, igényeinek megfelelő
ellátás biztosítása
5. Az adatkezelés jogalapja: 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet
6. a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti
szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt
személyes adatokról, 15/1998(IV.30.) NM rendelet a személyes g
- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns
7. Az adatkezeléssel érintettek köre: gondozottak
8. Ha van, az adatok címzettjei: szakszolgálat, gyermekjóléti szolgálat
9. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő
adattovábbítás ténye: nem merül fel
10. Az adatkezelés időtartama: határozatlan (Az intézmény iratkezelési szabályzata
szerint.)
11. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység
vezető, gyermekotthoni szakmai vezető, nevelő, gyermekvédelmi ügyintéző,
nevelőszülői tanácsadó, nevelőszülő
12. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati
lehetőségei:
1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk)
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más
alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni.
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő.
2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk)
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést
kapjon:
• Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében)
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• Adatkezelés célja
• Adatok kategóriái
• Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok
• Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat
• Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják
• Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák
• Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai
• Érintett jogai
• Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga
3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk)
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére,
kiegészítésére.
4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés,
GDPR 17. cikk)
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll:
• a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra,
• érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja,
• érintett tiltakozik az adatkezelés ellen,
• jogellenes adatkezelés,
• jogi kötelezettség teljesítése céljából.
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott
személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek
figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy
tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése
kapcsán.
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az
adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez
elengedhetetlen:
• véleménynyilvánítás szabadságához,
• jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához,
• közérdekből a népegészségügy területén,
• közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból,
• jogi igények érvényesítéséhez.
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk)
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
• az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését,
• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.
6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni:
• tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban,
• jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
• kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag
megvalósítható).
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7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk)
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen:
• közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében,
• közvetlen üzletszerzési cél esetén,
• közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében.
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő
erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén.
8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok
Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésenideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben
érintené. Ez alól kivételt jelent, ha:
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges,
2. jogszabály lehetővé teszi,
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul.
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:
• emberi beavatkozást kérni,
• álláspontját kifejezni,
• a döntéssel szemben kifogást benyújtani.
Jogorvoslat
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk)
Felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság)
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78.
és 79. cikk)
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül
nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz
fordulni.
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog
A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az
Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti
bíróság előtt.
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet
indítani.
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk)
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó
egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében
számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az
utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen.
5. Közigazgatási bírság
Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az
összegét.
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor
adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó
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hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása
alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok
rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok
részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes
adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges.
13. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő
Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről
„"GH-3" - Helyzetértékelés” tárgyban
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács
2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján
1. Az adatkezelő és elérhetősége: Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat, +3685510038
2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Csatos Zsuzsanna; e-mail:
igazgato@liveedu.smogyvi.hu; tel: +36303883746
3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704;
info@szgyf.gov.hu)
4. Az adatkezelés célja: A gondozottak ellátási szükségletének, igényeinek megfelelő
ellátás biztosításához korábbi ellátás felülvizsgálata
5. Az adatkezelés jogalapja: 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet
6. a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti
szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt
személyes adatokról ,15/1998(IV.30.)NM rendelet a személyes go
- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns
7. Az adatkezeléssel érintettek köre: gondozottak
8. Ha van, az adatok címzettjei: gyámhivatal, gyermekjóléti központ, gondozási hely
9. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő
adattovábbítás ténye: nem merül fel
10. Az adatkezelés időtartama: határozatlan (Az intézmény iratkezelési szabályzata
szerint.)
11. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység
vezető, gyermekotthoni szakmai vezető,
nevelő, gyermekvédelmi ügyintéző,
nevelőszülői tanácsadó, nevelőszülő
12. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati
lehetőségei:
1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk)
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más
alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni.
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő.
2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk)
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést
kapjon:
• Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében)
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• Adatkezelés célja
• Adatok kategóriái
• Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok
• Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat
• Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják
• Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák
• Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai
• Érintett jogai
• Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga
3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk)
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére,
kiegészítésére.
4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés,
GDPR 17. cikk)
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll:
• a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra,
• érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja,
• érintett tiltakozik az adatkezelés ellen,
• jogellenes adatkezelés,
• jogi kötelezettség teljesítése céljából.
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott
személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek
figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy
tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése
kapcsán.
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az
adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez
elengedhetetlen:
• véleménynyilvánítás szabadságához,
• jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához,
• közérdekből a népegészségügy területén,
• közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból,
• jogi igények érvényesítéséhez.
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk)
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
• az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését,
• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.
6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni:
• tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban,
• jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
• kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag
megvalósítható).
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7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk)
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen:
• közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében,
• közvetlen üzletszerzési cél esetén,
• közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében.
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő
erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén.
8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok
Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésenideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben
érintené. Ez alól kivételt jelent, ha:
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges,
2. jogszabály lehetővé teszi,
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul.
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:
• emberi beavatkozást kérni,
• álláspontját kifejezni,
• a döntéssel szemben kifogást benyújtani.
Jogorvoslat
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk)
Felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság)
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78.
és 79. cikk)
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül
nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz
fordulni.
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog
A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az
Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti
bíróság előtt.
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet
indítani.
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk)
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó
egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében
számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az
utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen.
5. Közigazgatási bírság
Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az
összegét.
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor
adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó
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hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása
alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok
rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok
részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes
adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges.
13. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő
Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről
„Zsebpénz nyilvántartása” tárgyban
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács
2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján
1. Az adatkezelő és elérhetősége: Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat, +3685510038
2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Csatos Zsuzsanna; e-mail:
igazgato@liveedu.smogyvi.hu; tel: +36303883746
3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704;
info@szgyf.gov.hu)
4. Az adatkezelés célja: A gondozottak részére biztosított zsebpénz nyilvántartása
5. Az adatkezelés jogalapja: 15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről 82. § (4)
- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: gondozottak
7. Ha van, az adatok címzettjei: 8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő
adattovábbítás ténye: nem merül fel
9. Az adatkezelés időtartama: határozatlan (Az intézmény iratkezelési szabályzata
szerint.)
10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység
vezető, gyermekotthoni szakmai vezető, nevelő, gyermekvédelmi ügyintéző;
nevelőszülő
11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati
lehetőségei:
1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk)
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más
alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni.
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő.
2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk)
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést
kapjon:
• Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében)
• Adatkezelés célja
• Adatok kategóriái
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• Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok
• Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat
• Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják
• Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák
• Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai
• Érintett jogai
• Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga
3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk)
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére,
kiegészítésére.
4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés,
GDPR 17. cikk)
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll:
• a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra,
• érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja,
• érintett tiltakozik az adatkezelés ellen,
• jogellenes adatkezelés,
• jogi kötelezettség teljesítése céljából.
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott
személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek
figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy
tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése
kapcsán.
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az
adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez
elengedhetetlen:
• véleménynyilvánítás szabadságához,
• jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához,
• közérdekből a népegészségügy területén,
• közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból,
• jogi igények érvényesítéséhez.
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk)
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
• az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését,
• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.
6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni:
• tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban,
• jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
• kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag
megvalósítható).
7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk)
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen:
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• közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében,
• közvetlen üzletszerzési cél esetén,
• közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében.
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő
erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén.
8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok
Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésenideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben
érintené. Ez alól kivételt jelent, ha:
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges,
2. jogszabály lehetővé teszi,
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul.
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:
• emberi beavatkozást kérni,
• álláspontját kifejezni,
• a döntéssel szemben kifogást benyújtani.
Jogorvoslat
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk)
Felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság)
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78.
és 79. cikk)
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül
nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz
fordulni.
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog
A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az
Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti
bíróság előtt.
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet
indítani.
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk)
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó
egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében
számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az
utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen.
5. Közigazgatási bírság
Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az
összegét.
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor
adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó
hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása
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alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok
rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok
részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes
adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges.
12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő
Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről
„Értesítés befogadásról” tárgyban
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács
2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján
1. Az adatkezelő és elérhetősége: Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat, +3685510038
2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Csatos Zsuzsanna; e-mail:
igazgato@liveedu.smogyvi.hu; tel: +36303883746
3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704;
info@szgyf.gov.hu)
4. Az adatkezelés célja: gondozott befogadásáról tájékoztatás
5. Az adatkezelés jogalapja: 15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről 93§b 109§(5) 113§ (1)
- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: gondozottak
7. Ha van, az adatok címzettjei: gyámhivatal, TEGYESZ, törvényes képviselő, család- és
gyermekjóléti központ, pártfogó felügyelő
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő
adattovábbítás ténye: nem merül fel
9. Az adatkezelés időtartama: határozatlan (Az intézmény iratkezelési szabályzata
szerint.)
10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység
vezető, szakmai vezető,nevelő, gyermekvédelmi ügyintéző, nevelőszülő, nevelőszülői
tanácsadó
11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati
lehetőségei:
1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk)
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más
alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni.
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő.
2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk)
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést
kapjon:
• Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében)
• Adatkezelés célja
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• Adatok kategóriái
• Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok
• Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat
• Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják
• Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák
• Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai
• Érintett jogai
• Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga
3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk)
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére,
kiegészítésére.
4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés,
GDPR 17. cikk)
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll:
• a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra,
• érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja,
• érintett tiltakozik az adatkezelés ellen,
• jogellenes adatkezelés,
• jogi kötelezettség teljesítése céljából.
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott
személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek
figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy
tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése
kapcsán.
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az
adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez
elengedhetetlen:
• véleménynyilvánítás szabadságához,
• jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához,
• közérdekből a népegészségügy területén,
• közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból,
• jogi igények érvényesítéséhez.
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk)
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
• az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését,
• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.
6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni:
• tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban,
• jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
• kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag
megvalósítható).
7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk)
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Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen:
• közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében,
• közvetlen üzletszerzési cél esetén,
• közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében.
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő
erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén.
8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok
Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésenideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben
érintené. Ez alól kivételt jelent, ha:
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges,
2. jogszabály lehetővé teszi,
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul.
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:
• emberi beavatkozást kérni,
• álláspontját kifejezni,
• a döntéssel szemben kifogást benyújtani.
Jogorvoslat
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk)
Felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság)
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78.
és 79. cikk)
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül
nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz
fordulni.
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog
A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az
Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti
bíróság előtt.
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet
indítani.
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk)
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó
egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében
számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az
utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen.
5. Közigazgatási bírság
Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az
összegét.
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor
adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó
hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és
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Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása
alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok
rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok
részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes
adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges.
12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő
Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről
„Értesítés távozásról” tárgyban
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács
2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján
1. Az adatkezelő és elérhetősége: Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat, +3685510038
2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Csatos Zsuzsanna; e-mail:
igazgato@liveedu.smogyvi.hu; tel: +36303883746
3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704;
info@szgyf.gov.hu)
4. Az adatkezelés célja: gondozott távozásáról tájékoztatás
5. Az adatkezelés jogalapja: 15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről 120§(2)
- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: gondozottak
7. Ha van, az adatok címzettjei: gyámhivatal, TEGYESZ, törvényes képviselő, család- és
gyermekjóléti központ, pártfogó felügyelő
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő
adattovábbítás ténye: nem merül fel
9. Az adatkezelés időtartama: határozatlan (Az intézmény iratkezelési szabályzata
szerint.)
10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység
vezető, szakmai vezető, nevelő, gyermekvédelmi ügyintéző, nevelőszülő, nevelőszülői
tanácsadó
11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati
lehetőségei:
1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk)
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más
alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni.
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő.
2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk)
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést
kapjon:
• Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében)
• Adatkezelés célja
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• Adatok kategóriái
• Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok
• Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat
• Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják
• Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák
• Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai
• Érintett jogai
• Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga
3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk)
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére,
kiegészítésére.
4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés,
GDPR 17. cikk)
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll:
• a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra,
• érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja,
• érintett tiltakozik az adatkezelés ellen,
• jogellenes adatkezelés,
• jogi kötelezettség teljesítése céljából.
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott
személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek
figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy
tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése
kapcsán.
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az
adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez
elengedhetetlen:
• véleménynyilvánítás szabadságához,
• jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához,
• közérdekből a népegészségügy területén,
• közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból,
• jogi igények érvényesítéséhez.
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk)
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
• az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését,
• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.
6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni:
• tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban,
• jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
• kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag
megvalósítható).
7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk)
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Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen:
• közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében,
• közvetlen üzletszerzési cél esetén,
• közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében.
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő
erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén.
8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok
Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésenideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben
érintené. Ez alól kivételt jelent, ha:
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges,
2. jogszabály lehetővé teszi,
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul.
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:
• emberi beavatkozást kérni,
• álláspontját kifejezni,
• a döntéssel szemben kifogást benyújtani.
Jogorvoslat
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk)
Felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság)
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78.
és 79. cikk)
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül
nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz
fordulni.
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog
A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az
Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti
bíróság előtt.
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet
indítani.
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk)
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó
egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében
számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az
utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen.
5. Közigazgatási bírság
Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az
összegét.
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor
adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó
hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és
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Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása
alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok
rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok
részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes
adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges.
12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő
Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről
„Kapcsolattartási napló” tárgyban
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács
2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján
1. Az adatkezelő és elérhetősége: Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat, +3685510038
2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Csatos Zsuzsanna; e-mail:
igazgato@liveedu.smogyvi.hu; tel: +36303883746
3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704;
info@szgyf.gov.hu)
4. Az adatkezelés célja: kapcsolattartás megvalósulásának figyelemmel kísérése
5. Az adatkezelés jogalapja: 15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről 87. § (5)
- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: gondozottak
7. Ha van, az adatok címzettjei: 8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő
adattovábbítás ténye: nem merül fel
9. Az adatkezelés időtartama: határozatlan (Az intézmény iratkezelési szabályzata
szerint.)
10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység
vezető, nevelő, gyermekfelügyelő, szakmai vezető, nevelőszülő
11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati
lehetőségei:
1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk)
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más
alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni.
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő.
2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk)
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést
kapjon:
• Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében)
• Adatkezelés célja
• Adatok kategóriái
• Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok
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• Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat
• Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják
• Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák
• Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai
• Érintett jogai
• Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga
3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk)
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére,
kiegészítésére.
4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés,
GDPR 17. cikk)
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll:
• a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra,
• érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja,
• érintett tiltakozik az adatkezelés ellen,
• jogellenes adatkezelés,
• jogi kötelezettség teljesítése céljából.
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott
személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek
figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy
tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése
kapcsán.
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az
adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez
elengedhetetlen:
• véleménynyilvánítás szabadságához,
• jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához,
• közérdekből a népegészségügy területén,
• közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból,
• jogi igények érvényesítéséhez.
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk)
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
• az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését,
• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.
6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni:
• tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban,
• jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
• kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag
megvalósítható).
7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk)
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen:
• közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében,
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• közvetlen üzletszerzési cél esetén,
• közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében.
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő
erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén.
8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok
Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésenideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben
érintené. Ez alól kivételt jelent, ha:
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges,
2. jogszabály lehetővé teszi,
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul.
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:
• emberi beavatkozást kérni,
• álláspontját kifejezni,
• a döntéssel szemben kifogást benyújtani.
Jogorvoslat
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk)
Felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság)
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78.
és 79. cikk)
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül
nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz
fordulni.
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog
A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az
Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti
bíróság előtt.
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet
indítani.
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk)
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó
egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében
számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az
utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen.
5. Közigazgatási bírság
Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az
összegét.
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor
adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó
hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása
alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok
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rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok
részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes
adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges.
12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő
Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről
„csoportnapló, nevelői vélemények” tárgyban
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács
2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján
1. Az adatkezelő és elérhetősége: Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat, +3685510038
2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Csatos Zsuzsanna; e-mail:
igazgato@liveedu.smogyvi.hu; tel: +36303883746
3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704;
info@szgyf.gov.hu)
4. Az adatkezelés célja: A gondozottakellátásának, állapotának, fejlődésének nyomon
követése
5. Az adatkezelés jogalapja: 15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről
- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: gondozottak
7. Ha van, az adatok címzettjei: 8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő
adattovábbítás ténye: nem merül fel
9. Az adatkezelés időtartama: határozatlan (Az intézmény iratkezelési szabályzata
szerint.)
10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység
vezető, gyermekotthoni szakmai vezető, nevelő, gyermekfelügyelő
11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati
lehetőségei:
1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk)
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más
alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni.
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő.
2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk)
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést
kapjon:
• Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében)
• Adatkezelés célja
• Adatok kategóriái
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• Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok
• Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat
• Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják
• Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák
• Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai
• Érintett jogai
• Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga
3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk)
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére,
kiegészítésére.
4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés,
GDPR 17. cikk)
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll:
• a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra,
• érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja,
• érintett tiltakozik az adatkezelés ellen,
• jogellenes adatkezelés,
• jogi kötelezettség teljesítése céljából.
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott
személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek
figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy
tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése
kapcsán.
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az
adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez
elengedhetetlen:
• véleménynyilvánítás szabadságához,
• jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához,
• közérdekből a népegészségügy területén,
• közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból,
• jogi igények érvényesítéséhez.
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk)
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
• az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését,
• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.
6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni:
• tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban,
• jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
• kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag
megvalósítható).
7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk)
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen:
2

• közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében,
• közvetlen üzletszerzési cél esetén,
• közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében.
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő
erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén.
8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok
Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésenideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben
érintené. Ez alól kivételt jelent, ha:
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges,
2. jogszabály lehetővé teszi,
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul.
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:
• emberi beavatkozást kérni,
• álláspontját kifejezni,
• a döntéssel szemben kifogást benyújtani.
Jogorvoslat
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk)
Felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság)
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78.
és 79. cikk)
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül
nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz
fordulni.
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog
A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az
Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti
bíróság előtt.
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet
indítani.
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk)
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó
egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében
számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az
utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen.
5. Közigazgatási bírság
Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az
összegét.
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor
adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó
hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása
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alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok
rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok
részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes
adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges.
12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő
Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről
„személyes gondoskodásban részesülők nyilvántartása” tárgyban
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács
2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján
1. Az adatkezelő és elérhetősége: Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat, +3685510038
2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Csatos Zsuzsanna; e-mail:
igazgato@liveedu.smogyvi.hu; tel: +36303883746
3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704;
info@szgyf.gov.hu)
4. Az adatkezelés célja: nevelésbe vett, ideiglenes hatállyal elhelyezettek nyilvántartása
5. Az adatkezelés jogalapja: 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról 139. § (1)
- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: gondozottak
7. Ha van, az adatok címzettjei: 8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő
adattovábbítás ténye: nem merül fel
9. Az adatkezelés időtartama: határozatlan (Az intézmény iratkezelési szabályzata
szerint.)
10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység
vezető, gyermekotthon szakmai vezetője, gyermekvédelmi ügyintézője
11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati
lehetőségei:
1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk)
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más
alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni.
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő.
2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk)
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést
kapjon:
• Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében)
• Adatkezelés célja
• Adatok kategóriái
• Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok
• Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat
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• Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják
• Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák
• Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai
• Érintett jogai
• Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga
3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk)
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére,
kiegészítésére.
4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés,
GDPR 17. cikk)
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll:
• a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra,
• érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja,
• érintett tiltakozik az adatkezelés ellen,
• jogellenes adatkezelés,
• jogi kötelezettség teljesítése céljából.
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott
személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek
figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy
tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése
kapcsán.
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az
adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez
elengedhetetlen:
• véleménynyilvánítás szabadságához,
• jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához,
• közérdekből a népegészségügy területén,
• közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból,
• jogi igények érvényesítéséhez.
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk)
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
• az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését,
• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.
6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni:
• tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban,
• jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
• kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag
megvalósítható).
7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk)
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen:
• közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében,
• közvetlen üzletszerzési cél esetén,
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• közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében.
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő
erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén.
8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok
Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésenideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben
érintené. Ez alól kivételt jelent, ha:
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges,
2. jogszabály lehetővé teszi,
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul.
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:
• emberi beavatkozást kérni,
• álláspontját kifejezni,
• a döntéssel szemben kifogást benyújtani.
Jogorvoslat
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk)
Felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság)
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78.
és 79. cikk)
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül
nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz
fordulni.
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog
A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az
Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti
bíróság előtt.
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet
indítani.
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk)
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó
egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében
számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az
utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen.
5. Közigazgatási bírság
Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az
összegét.
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor
adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó
hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása
alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok
rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok
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részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes
adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges.
12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő
Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről
„Tájékoztatás a kapcsolattartásról” tárgyban
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács
2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján
1. Az adatkezelő és elérhetősége: Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat, +3685510038
2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Csatos Zsuzsanna; e-mail:
igazgato@liveedu.smogyvi.hu; tel: +36303883746
3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704;
info@szgyf.gov.hu)
4. Az adatkezelés célja: A gondozottak kapcsolatainak alakulása az esetleges
hazagondozás lehetősége felmérésére
5. Az adatkezelés jogalapja: 15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről 88§ (3) 109§cb,
- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: gondozottak
7. Ha van, az adatok címzettjei: gyámhivatal
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő
adattovábbítás ténye: nem merül fel
9. Az adatkezelés időtartama: határozatlan (Az intézmény iratkezelési szabályzata
szerint.)
10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység
vezető, gyermekotthoni szakmai vezető, nevelő, nevelőszülő, nevelőszülői tanácsadó
11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati
lehetőségei:
1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk)
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más
alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni.
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő.
2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk)
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést
kapjon:
• Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében)
• Adatkezelés célja
• Adatok kategóriái
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• Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok
• Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat
• Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják
• Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák
• Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai
• Érintett jogai
• Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga
3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk)
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére,
kiegészítésére.
4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés,
GDPR 17. cikk)
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll:
• a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra,
• érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja,
• érintett tiltakozik az adatkezelés ellen,
• jogellenes adatkezelés,
• jogi kötelezettség teljesítése céljából.
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott
személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek
figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy
tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése
kapcsán.
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az
adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez
elengedhetetlen:
• véleménynyilvánítás szabadságához,
• jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához,
• közérdekből a népegészségügy területén,
• közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból,
• jogi igények érvényesítéséhez.
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk)
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
• az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését,
• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.
6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni:
• tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban,
• jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
• kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag
megvalósítható).
7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk)
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen:
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• közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében,
• közvetlen üzletszerzési cél esetén,
• közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében.
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő
erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén.
8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok
Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésenideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben
érintené. Ez alól kivételt jelent, ha:
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges,
2. jogszabály lehetővé teszi,
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul.
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:
• emberi beavatkozást kérni,
• álláspontját kifejezni,
• a döntéssel szemben kifogást benyújtani.
Jogorvoslat
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk)
Felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság)
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78.
és 79. cikk)
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül
nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz
fordulni.
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog
A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az
Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti
bíróság előtt.
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet
indítani.
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk)
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó
egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében
számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az
utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen.
5. Közigazgatási bírság
Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az
összegét.
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor
adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó
hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása
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alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok
rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok
részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes
adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges.
12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő
Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről
„Körözések nyilvántartása” tárgyban
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács
2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján
1. Az adatkezelő és elérhetősége: Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat, +3685510038
2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Csatos Zsuzsanna; e-mail:
igazgato@liveedu.smogyvi.hu; tel: +36303883746
3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704;
info@szgyf.gov.hu)
4. Az adatkezelés célja: engedély nélküli eltávozások és megtett intézkedések
nyilvántartása
5. Az adatkezelés jogalapja: 15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről 86§,
- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: gondozottak
7. Ha van, az adatok címzettjei: rendőrség
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő
adattovábbítás ténye: nem merül fel
9. Az adatkezelés időtartama: határozatlan (Az intézmény iratkezelési szabályzata
szerint.)
10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység
vezető, gyermekotthoni szakmai vezető
11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati
lehetőségei:
1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk)
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más
alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni.
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő.
2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk)
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést
kapjon:
• Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében)
• Adatkezelés célja
• Adatok kategóriái
1

• Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok
• Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat
• Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják
• Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák
• Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai
• Érintett jogai
• Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga
3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk)
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére,
kiegészítésére.
4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés,
GDPR 17. cikk)
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll:
• a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra,
• érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja,
• érintett tiltakozik az adatkezelés ellen,
• jogellenes adatkezelés,
• jogi kötelezettség teljesítése céljából.
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott
személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek
figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy
tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése
kapcsán.
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az
adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez
elengedhetetlen:
• véleménynyilvánítás szabadságához,
• jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához,
• közérdekből a népegészségügy területén,
• közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból,
• jogi igények érvényesítéséhez.
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk)
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
• az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését,
• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.
6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni:
• tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban,
• jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
• kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag
megvalósítható).
7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk)
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen:
2

• közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében,
• közvetlen üzletszerzési cél esetén,
• közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében.
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő
erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén.
8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok
Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésenideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben
érintené. Ez alól kivételt jelent, ha:
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges,
2. jogszabály lehetővé teszi,
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul.
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:
• emberi beavatkozást kérni,
• álláspontját kifejezni,
• a döntéssel szemben kifogást benyújtani.
Jogorvoslat
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk)
Felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság)
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78.
és 79. cikk)
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül
nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz
fordulni.
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog
A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az
Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti
bíróság előtt.
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet
indítani.
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk)
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó
egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében
számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az
utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen.
5. Közigazgatási bírság
Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az
összegét.
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor
adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó
hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása
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alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok
rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok
részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes
adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges.
12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő
Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről
„utógondozói ellátottak és általuk fizetendő térítési díj nyilvántartása” tárgyban
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács
2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján
1. Az adatkezelő és elérhetősége: Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat, +3685510038
2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Csatos Zsuzsanna; e-mail:
igazgato@liveedu.smogyvi.hu; tel: +36303883746
3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704;
info@szgyf.gov.hu)
4. Az adatkezelés célja: utógondozói ellátottak nyilvántartása
5. Az adatkezelés jogalapja: 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról 139. § (1) c/
- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: utógondozói ellátottak
7. Ha van, az adatok címzettjei: 8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő
adattovábbítás ténye: nem merül fel
9. Az adatkezelés időtartama: határozatlan (Az intézmény iratkezelési szabályzata
szerint.)
10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység
vezető, gyermekotthon szakmai vezetője, gyermekvédelmi ügyintézője, szakszolgálat
gyermekvédelmi ügyintézője
11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati
lehetőségei:
1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk)
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más
alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni.
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő.
2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk)
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést
kapjon:
• Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében)
• Adatkezelés célja
• Adatok kategóriái
• Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok
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• Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat
• Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják
• Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák
• Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai
• Érintett jogai
• Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga
3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk)
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére,
kiegészítésére.
4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés,
GDPR 17. cikk)
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll:
• a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra,
• érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja,
• érintett tiltakozik az adatkezelés ellen,
• jogellenes adatkezelés,
• jogi kötelezettség teljesítése céljából.
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott
személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek
figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy
tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése
kapcsán.
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az
adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez
elengedhetetlen:
• véleménynyilvánítás szabadságához,
• jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához,
• közérdekből a népegészségügy területén,
• közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból,
• jogi igények érvényesítéséhez.
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk)
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
• az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését,
• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.
6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni:
• tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban,
• jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
• kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag
megvalósítható).
7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk)
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen:
• közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében,
2

• közvetlen üzletszerzési cél esetén,
• közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében.
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő
erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén.
8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok
Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésenideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben
érintené. Ez alól kivételt jelent, ha:
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges,
2. jogszabály lehetővé teszi,
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul.
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:
• emberi beavatkozást kérni,
• álláspontját kifejezni,
• a döntéssel szemben kifogást benyújtani.
Jogorvoslat
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk)
Felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság)
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78.
és 79. cikk)
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül
nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz
fordulni.
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog
A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az
Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti
bíróság előtt.
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet
indítani.
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk)
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó
egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében
számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az
utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen.
5. Közigazgatási bírság
Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az
összegét.
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor
adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó
hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása
alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok
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rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok
részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes
adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges.
12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő
Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről
„TEGYESZ nyilvántartás - örökbefogadás” tárgyban
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács
2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján
1. Az adatkezelő és elérhetősége: Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat, +3685510038
2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Csatos Zsuzsanna; e-mail:
igazgato@liveedu.smogyvi.hu; tel: +36303883746
3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704;
info@szgyf.gov.hu)
4. Az adatkezelés célja: örökbefogadás utánkövetése
5. Az adatkezelés jogalapja: 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról 141. § (1) f/
- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: gondozottak
7. Ha van, az adatok címzettjei: gyámhatóság negyedévente
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő
adattovábbítás ténye: nem merül fel
9. Az adatkezelés időtartama: 25 év
10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység
vezető, szakszolgálat gyermekvédelmi ügyintézője
11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati
lehetőségei:
1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk)
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más
alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni.
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő.
2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk)
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést
kapjon:
• Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében)
• Adatkezelés célja
• Adatok kategóriái
• Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok
• Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat
• Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják
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• Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák
• Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai
• Érintett jogai
• Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga
3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk)
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére,
kiegészítésére.
4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés,
GDPR 17. cikk)
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll:
• a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra,
• érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja,
• érintett tiltakozik az adatkezelés ellen,
• jogellenes adatkezelés,
• jogi kötelezettség teljesítése céljából.
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott
személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek
figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy
tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése
kapcsán.
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az
adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez
elengedhetetlen:
• véleménynyilvánítás szabadságához,
• jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához,
• közérdekből a népegészségügy területén,
• közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból,
• jogi igények érvényesítéséhez.
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk)
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
• az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését,
• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.
6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni:
• tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban,
• jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
• kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag
megvalósítható).
7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk)
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen:
• közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében,
• közvetlen üzletszerzési cél esetén,
• közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében.
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Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő
erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén.
8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok
Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésenideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben
érintené. Ez alól kivételt jelent, ha:
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges,
2. jogszabály lehetővé teszi,
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul.
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:
• emberi beavatkozást kérni,
• álláspontját kifejezni,
• a döntéssel szemben kifogást benyújtani.
Jogorvoslat
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk)
Felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság)
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78.
és 79. cikk)
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül
nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz
fordulni.
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog
A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az
Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti
bíróság előtt.
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet
indítani.
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk)
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó
egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében
számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az
utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen.
5. Közigazgatási bírság
Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az
összegét.
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor
adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó
hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása
alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok
rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok
részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes
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adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges.
12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő
Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről
„TEGYESZ nyilvántartás - gondozási napok” tárgyban
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács
2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján
1. Az adatkezelő és elérhetősége: Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat, +3685510038
2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Csatos Zsuzsanna; e-mail:
igazgato@liveedu.smogyvi.hu; tel: +36303883746
3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704;
info@szgyf.gov.hu)
4. Az adatkezelés célja: ideiglenes hatállyal elhelyezett és nevelésbe vett gyermekek
valamint utógondozói ellátásban részesülő felnőtt gondozási napjainak nyilvántartása
5. Az adatkezelés jogalapja: 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról 141. § (1) a/, (1) d/
- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: gondozottak
7. Ha van, az adatok címzettjei: gyámhatóság negyedévente
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő
adattovábbítás ténye: nem merül fel
9. Az adatkezelés időtartama: 25 év
10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység
vezető, szakszolgálat gyermekvédelmi ügyintézője
11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati
lehetőségei:
1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk)
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más
alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni.
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő.
2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk)
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést
kapjon:
• Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében)
• Adatkezelés célja
• Adatok kategóriái
• Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok
• Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat
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• Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják
• Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák
• Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai
• Érintett jogai
• Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga
3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk)
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére,
kiegészítésére.
4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés,
GDPR 17. cikk)
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll:
• a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra,
• érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja,
• érintett tiltakozik az adatkezelés ellen,
• jogellenes adatkezelés,
• jogi kötelezettség teljesítése céljából.
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott
személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek
figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy
tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése
kapcsán.
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az
adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez
elengedhetetlen:
• véleménynyilvánítás szabadságához,
• jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához,
• közérdekből a népegészségügy területén,
• közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból,
• jogi igények érvényesítéséhez.
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk)
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
• az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését,
• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.
6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni:
• tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban,
• jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
• kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag
megvalósítható).
7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk)
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen:
• közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében,
• közvetlen üzletszerzési cél esetén,
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• közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében.
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő
erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén.
8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok
Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésenideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben
érintené. Ez alól kivételt jelent, ha:
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges,
2. jogszabály lehetővé teszi,
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul.
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:
• emberi beavatkozást kérni,
• álláspontját kifejezni,
• a döntéssel szemben kifogást benyújtani.
Jogorvoslat
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk)
Felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság)
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78.
és 79. cikk)
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül
nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz
fordulni.
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog
A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az
Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti
bíróság előtt.
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet
indítani.
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk)
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó
egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében
számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az
utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen.
5. Közigazgatási bírság
Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az
összegét.
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor
adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó
hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása
alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok
rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok
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részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes
adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges.
12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő
Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről
„TEGYESZ nyilvántartás - gyám” tárgyban
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács
2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján
1. Az adatkezelő és elérhetősége: Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat, +3685510038
2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Csatos Zsuzsanna; e-mail:
igazgato@liveedu.smogyvi.hu; tel: +36303883746
3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704;
info@szgyf.gov.hu)
4. Az adatkezelés célja: gyermekvédelmi gyámi feladatokra kirendelhető személyek
nyilvántartása
5. Az adatkezelés jogalapja: 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról 141. § (1)d/
- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: gondozottak
7. Ha van, az adatok címzettjei: gyámhatóság negyedévente
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő
adattovábbítás ténye: nem merül fel
9. Az adatkezelés időtartama: 25 év
10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység
vezető, szakszolgálat gyermekvédelmi ügyintézője
11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati
lehetőségei:
1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk)
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más
alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni.
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő.
2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk)
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést
kapjon:
• Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében)
• Adatkezelés célja
• Adatok kategóriái
• Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok
• Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat
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• Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják
• Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák
• Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai
• Érintett jogai
• Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga
3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk)
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére,
kiegészítésére.
4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés,
GDPR 17. cikk)
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll:
• a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra,
• érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja,
• érintett tiltakozik az adatkezelés ellen,
• jogellenes adatkezelés,
• jogi kötelezettség teljesítése céljából.
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott
személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek
figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy
tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése
kapcsán.
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az
adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez
elengedhetetlen:
• véleménynyilvánítás szabadságához,
• jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához,
• közérdekből a népegészségügy területén,
• közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból,
• jogi igények érvényesítéséhez.
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk)
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
• az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését,
• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.
6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni:
• tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban,
• jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
• kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag
megvalósítható).
7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk)
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen:
• közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében,
• közvetlen üzletszerzési cél esetén,
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• közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében.
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő
erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén.
8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok
Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésenideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben
érintené. Ez alól kivételt jelent, ha:
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges,
2. jogszabály lehetővé teszi,
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul.
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:
• emberi beavatkozást kérni,
• álláspontját kifejezni,
• a döntéssel szemben kifogást benyújtani.
Jogorvoslat
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk)
Felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság)
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78.
és 79. cikk)
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül
nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz
fordulni.
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog
A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az
Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti
bíróság előtt.
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet
indítani.
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk)
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó
egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében
számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az
utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen.
5. Közigazgatási bírság
Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az
összegét.
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor
adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó
hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása
alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok
rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok
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részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes
adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges.
12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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235/1997. (XII. 17.) Korm. Rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi
szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó
szervek és személyek által kezelt személyes adatokról
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő
Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről
„Gyermekeink Védelmében Rendszer (GYVR)” tárgyban
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács
2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján
1. Az adatkezelő és elérhetősége: Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat, +3685510038
2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Csatos Zsuzsanna; e-mail:
igazgato@liveedu.smogyvi.hu; tel: +36303883746
3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704;
info@szgyf.gov.hu)
4. Az adatkezelés célja: ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek ellátást biztosító
nevelőszülők nyilvántatása
5. Az adatkezelés jogalapja: 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról 141. § (1) b/
- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: gondozottak
7. Ha van, az adatok címzettjei: gyámhatóság negyedévente
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő
adattovábbítás ténye: nem merül fel
9. Az adatkezelés időtartama: 25 év
10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység
vezető, szakszolgálat gyermekvédelmi ügyintézője
11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati
lehetőségei:
9. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk)
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más
alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni.
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő.
10. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk)
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést
kapjon:
• Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében)
• Adatkezelés célja
• Adatok kategóriái
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• Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok
• Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat
• Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják
• Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák
• Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai
• Érintett jogai
• Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga
11. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk)
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére,
kiegészítésére.
12. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés,
GDPR 17. cikk)
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll:
• a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra,
• érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja,
• érintett tiltakozik az adatkezelés ellen,
• jogellenes adatkezelés,
• jogi kötelezettség teljesítése céljából.
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott
személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek
figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy
tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése
kapcsán.
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az
adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez
elengedhetetlen:
• véleménynyilvánítás szabadságához,
• jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához,
• közérdekből a népegészségügy területén,
• közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból,
• jogi igények érvényesítéséhez.
13. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk)
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
• az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését,
• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.
14. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni:
• tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban,
• jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
• kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag
megvalósítható).
15. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk)
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen:
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• közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében,
• közvetlen üzletszerzési cél esetén,
• közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében.
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő
erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén.
16. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok
Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésenideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben
érintené. Ez alól kivételt jelent, ha:
4. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges,
5. jogszabály lehetővé teszi,
6. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul.
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:
• emberi beavatkozást kérni,
• álláspontját kifejezni,
• a döntéssel szemben kifogást benyújtani.
Jogorvoslat
6. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk)
Felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság)
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
7. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78.
és 79. cikk)
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül
nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz
fordulni.
8. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog
A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az
Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti
bíróság előtt.
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet
indítani.
9. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk)
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó
egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében
számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az
utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen.
10. Közigazgatási bírság
Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az
összegét.
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor
adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó
hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása
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alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok
rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok
részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes
adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges.
12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő
Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről
„TEGYESZ nyilvántartás - nevelőszülők” tárgyban
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács
2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján
13. Az adatkezelő és elérhetősége: Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat, +3685510038
14. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Csatos Zsuzsanna; e-mail:
igazgato@liveedu.smogyvi.hu; tel: +36303883746
15. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704;
info@szgyf.gov.hu)
16. Az adatkezelés célja: ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek ellátást biztosító
nevelőszülők nyilvántatása
17. Az adatkezelés jogalapja: 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról 141. § (1) b/
- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns
18. Az adatkezeléssel érintettek köre: gondozottak
19. Ha van, az adatok címzettjei: gyámhatóság negyedévente
20. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő
adattovábbítás ténye: nem merül fel
21. Az adatkezelés időtartama: 25 év
22. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység
vezető, szakszolgálat gyermekvédelmi ügyintézője
23. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati
lehetőségei:
1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk)
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más
alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni.
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő.
2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk)
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést
kapjon:
• Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében)
• Adatkezelés célja
• Adatok kategóriái
• Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok
• Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat
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• Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják
• Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák
• Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai
• Érintett jogai
• Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga
3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk)
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére,
kiegészítésére.
4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés,
GDPR 17. cikk)
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll:
• a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra,
• érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja,
• érintett tiltakozik az adatkezelés ellen,
• jogellenes adatkezelés,
• jogi kötelezettség teljesítése céljából.
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott
személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek
figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy
tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése
kapcsán.
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az
adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez
elengedhetetlen:
• véleménynyilvánítás szabadságához,
• jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához,
• közérdekből a népegészségügy területén,
• közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból,
• jogi igények érvényesítéséhez.
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk)
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
• az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését,
• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.
6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni:
• tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban,
• jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
• kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag
megvalósítható).
7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk)
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen:
• közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében,
• közvetlen üzletszerzési cél esetén,
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• közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében.
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő
erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén.
8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok
Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésenideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben
érintené. Ez alól kivételt jelent, ha:
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges,
2. jogszabály lehetővé teszi,
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul.
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:
• emberi beavatkozást kérni,
• álláspontját kifejezni,
• a döntéssel szemben kifogást benyújtani.
Jogorvoslat
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk)
Felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság)
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78.
és 79. cikk)
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül
nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz
fordulni.
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog
A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az
Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti
bíróság előtt.
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet
indítani.
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk)
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó
egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében
számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az
utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen.
5. Közigazgatási bírság
Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az
összegét.
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor
adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó
hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása
alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok
rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok
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részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes
adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges.
24. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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