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l. A szabdlyzat c6lja

Az Eur6pai Parlament 6s a Tan6cs 20161679. szitmu rendelete (GDPR) es azinform6ci6s
onrendelkezdsi jogr6l 6s inform6ci6szabads6gr6l sz6l6 z0ll.6vi CXII. tcirv6ny (Infotv.)
eloir6sainak val6 maraddktalan megfelel6s 6rdekdben a GERGyE Nonpro fitKijzhasznri KFT
6ltal fenntartott Szent Mikl6s Idosek otthona (tov6bbiakban: lntezmhny) az al6bbi
szab iiy zatban fo glal tak at alkalmazza.

Jelen szabtiyzar cdlja, hogy meghattrozza az intdzm6nyndl vezetett nyilv6ntart6sok
mtikdddsenek tcirvenyes rendjdt, valamint biztositsa az ad,atved,elem alkotm6nyos elveinek, az
informdci6s onrendelkezdsi jognak ds az adatbiztons6g kdvetelm6nyeinek drvdnyestilds6t,
toviibbii, hogy a torvdnyi szabtiyozits keretei kcizcitt szem6lyes adataival mindenki masa
rendelkezzen.

2. A szabfllyzat 6rv6nyess6gi teriilete

A szab{'lyzat szervezeti drv6nyessdge kiterje d, az intezmdny teljes mrikrid6si
teriiletdre.

A szab 6,ly zat titr gy hattiy a ki terj e d : az int6zm6nyn 6 I i I I etve annak minden

szervezeti egys6gdndl folytatott, valamennyi szemdlyes adatokat tartalmaz6 adat

brirmely kezelesere.

3. Fogalmak megha tirozilsa

l'drintett:b6rmely meghatfuozott, szemdlyes adat alapjin azonositott vagy - k6zvetlentil
vagy kozvetve - azonosfthat6 termeszetes szemdly;

2' szemdlyes adat; az erintettel kapcsolatba hozhat| adat - ktilcincisen az erintett neve,
azonosit6 jele, valamint egy vagy tobb fizikai, fiziolSgiai,mentiilis, gazdas1gi,kultur6lis vagy
szoci6lis azonoss6g6ra jellemzo ismeret -, valamint az adatbol levonhat6, az errntettre
vonatkoz6 kcivetkeztetes;

3. kuk)nleges adat;

a) a faji eredetre, a nemzetiseghez tarrozilsra, a politikai vdlem6nyre vagy ptrt6ll6sra, a

vall6sos vagy m6s vililgnezeti meggylzodlsre, az 6rdek-k6pviseleti szewezeti tagsitgra, a
szexud:lis dletre vonatkoz6 szem6lyes adat,

a)

b)



b) az egeszsegi 6llaporra, a k6ros szenved6lyre vonatkoz6 szemllyes adat, valamint a

briniigyi szemdlyes adat;

4. kozdrdeki adat: az iilami vagy helyi rinkorm6nyzati feladatot, valamint jogszab6lyban

meghatdrozott egydb kozfeladatot ell6t6 szerv vagy szem6ly kezel6s6ben l6vo ds

tev6kenysegere vonatkozo vagy kozfeladatdnak ell6t6s6val osszefi.iggdsben keletkezett, a
szemdlyes adat fogalma al6 nem eso, b6rmilyen m6don vagy form 6ban rogzitett inform6ci6
vagy ismeret' Friggetleni.il kezeldsdnek m6djrit6l, dnrill6 vagy gy'6jtem6nyes jellegdtol, igy
ktildncisen a hatdskdrre, illet6kessdgre, szewezeti fel6pit6sre, szakmai tev6kenysdgre, annak

eredm6nyess6g6re is kiterjed6 6rt6kel6s6re, a birtokolt adatfajtAl<ra 6s a mtikrid6st szab1lyozo

jogszabdlyokra, valamint a gazdtlkod6sra, a megkotdtt szerzSdlsekre vonatk oz6 ad,at;

6. hozzdidrulds: az 6rintett akaratinak dnkdntes 6s hatfurozott kinyilv6nit6sa, amely

megfelelo t6jdkoztat6son alapul, es amellyel felredrthetetlen beleegyez6sdt adja a rir

vonatkoz6 szemdlyes adat - teljes korti vagy egyes mriveletekre kiterjed6 -kezeles1hez;

7. tiltakozds.' az erintett nyilatkozata, amellyel szem6lyes adat6nak kezel6sdt kifog6solja, ds

az adatkezel e s me gsztintete s 6t, i I I etve a kezelt adat torl6 s 6t kdri ;

8. adatkezelS: az a termdszetes vagy jogi szem6ly, illetve jogi szem6lyisdggel nem

rendelkezo szervezel, aki, vagy amely 6n6ll6an vagy m6sokkal egyutt az adat kezel6sdnek

celj6t meghatarozza, az adatkezel6sre (bele6rtve a felhaszn6lt eszkcizt) vonatkoz6 d6nt6seket

me gho zza 6 s v6 gre haj d a, va gy az adatf eldolgo z6v al v6 grehaj tad a;

9' adatkezelds: az alkalmazott elj6r6st6l fiiggetlentil az adaton vegzett b6rmely mtivelet

vagy a mtiveletek dsszessdge. igy kiildndsen gyrijtdse, felvdt ele, rdgzitdse, rendszerezdse,

tarolasa, megvl.ltoztatfsa, felhasznillitsa, lekdrdezdse, tovftbbitfsa, nyilv6noss6gra hozatala,

osszehangol6sa vagy tisszekapcsol6sa, zirollsa, t<jrl6se 6s megsemmisitdse, valamint az adat

tovabbi felhasznl,ltts6nak megakad6lyozfsa, fdnyk6p-, hang- vagy k6pfelv6tel kdszit6se,

valamint a szemely azonosit6s6ra alkalmas fizikai jellemzok (pl. ujj- vagy tenyemyomat,

DNS-minta, iriszk6p) rdgzit6se;

10, adattovdbbftas: az adat meghattnozott harmadik szemdly szfumtra t6rt6no

hozztflrheto v6 tdtele ;

ll . adattdrl'ls: az adat felismerhetetlenn6 tdtele oly m6don, hogy a helyre6llit6sa tobb6 nem

lehetsdges;

12. adatmegielolds: az adat azonosit6 jelz6ssel ell6t6sa annak megki.ildnbriztet6se c6lj6b6l;

13. adatzdrolds: az adat azonosit6 jelz6ssel ell6t6sa tov6bbi kezel6sdnek v6gleges vagy

meghat6rozott idore tdrtdno korl6toz6sa c6lj6b6l;

14. adatmegsemmisftes; az adatot twtalmaz6 adathordoz6 teljes fizikai megsemmisitdse;



15.adatfeldolgozits; az adatkezeldsi muveletekhez kapcsol6do technikai feladatok

elvdgzdse, fiiggetleni.il a mtiveletek vegrehajtttsithoz alkalmazott m6dszertol 6s eszk6ztbl,

valamint az alkalmazdshelyetll, feltdve hogy a technikai feladatot az adatonvegzik;

16. adatfeldolgoz1: az a termlszetes vagy jogi szem6ly, illetve jogi szem6lyis6ggel nem

rendelkezo szetvezet, aki vagy amely szerzodes alapjan - bele6rtve a jogszabttly rendelkez6se

alapjdn k0tdtt szerzodest is - adatok feldolgoz6s ifi vegzi;

17. adatfelelSs: az a kozfeladatot ell6t6 szerv, amely az elektronikus riton k6telezoen

kdzzeteendo kcjzerdeku adatot elo6llitotta, illetve amelynek a mrikciddse sor6n ez az adat

keletkezett;

18. adatkozki: az a kozfeladatot ell6t6 szerv, amely - ha az adatfelelos nem maga teszi

kozze az adarol - az adalfelelos 6ltal hozzdeljuttatott adatot honlapon klzzeteszi;

19. adataltomdny; az egy nyilv6ntartdsban kezelt adatok cisszessdge;

20. hctrmadik szemdly;olyan termdszetes vagy jogi szem6ly, illetve jogi szemdlyis6ggel

nem rendelkezb szervezet, aki vagy amely nem azono s az lrintettel, az adatkezelovel vagy az

adatfeldolgoz6val

21.EcT-dllam: az Eur6pai Uni6 tag6llama es az Eur6pai Gazd,asdgi Tdrsdgr6l sz6l6

megallapod6sban rdszes m6s 611am, tov6bb6 az az 6IIam. amelynek 6llampolg6ra azEw6pai
Unio es tagitllamai, valamint az Europai Gazdasdgi Tdrs6grol sz6l6 meg6llapod6sban nem

rdszes 6llam kozott l6trejott nemzetkcjzi szerzodl,s alapjan az Europai Gazdasdgi T6rs6grol

sz616 meg6llapoddsban rdszes 6llam 6llampolg6rdval azonos jog6ll6st elvez;

22. harmadik orszag,minden olyan 6llam, amely nem EGT-6llam;

26. adatvddelmi incidens;szemdlyes adat jogellenes kezeldse vagy feldolgoz6sa, igy

kiiloncjsen a jogosulatlan hozzdferes, megv6ltoztatis, tov6bbit6s, nyilv6noss trgra hozatal,

torles vagy megsemmisit6s, valamint a vdletlen megsemmisi.il{s 6s s6riil6s.

4. Az adatkezelil

Nev: Szent Mikl6s ld6sek Otthona

Szdkhely/telephely: 9661 Vasegerszeg, Rfk6czi u. 391a.

E-mail : szentmiklosotthon@gmail.hu

Telefonsz6m : 06/95/3 42 -012

Honlap: http://szentmiklos.hu

Fenntarlo: Gergye Nonprofit Kiizhasznri Kft
Fenntart6 szdkhelye: 9661 Vasegerszeg, R6k6czi u.45.



5. Az adatkezel6s c6lja

o Az adatkezel6st sz6munkra jogszabitly irja el6 igdnybe venni kfvrint szolg6ltat6s
nyirjt6sa 6rdek6ben.

o Az adatkezeldssel cdlunk az is, hogy e szolgilltatitsokat biztons6ggal es minos6sben
lehessen igdnybe venni.

6, Az adatkezel6s sor6n kezelt adatok

olyan adatokat, amelyek kezeldsdt az ellititshoz fuzodoen jogszab 6ly irja elo. Ilyenek
lehetnek:

o n6v, sztilet6si ndv, sztiletdsi hely 6s id6, arryja neve, nem, t6rsadalombiaosft6si
azonosit6 jel (TAJ), ad6azonosit6 jel, szemllyazonosit6 okmany szitma ds tipusa,
allampolgdrsiig, bev6ndorolt, letelepedett vagy menekiilt, hontalan jogrill6sa, szabad
mozg6s6nak es tartozkod6s6nak joga lak6hely, tart6zkod6si hely, 6rtesftdsi cim,
cselekvok6pessd gre v onatkozo adat,

o teritesi dij 6sszege, j<ivedelem dsszege 6s tfpusa,

o telefonszdm, e-mail cim,

o egdszsegtigyi - fizikal ment6lis es pszich6s - dllapotra vonatkoz6, a mindennapi
o ell6t6shoz szriksdges adatok,

o hozzittattoz6 neve, szi.iletdsi neve, lak6h elye, tartozkodrisi helye, 6rtesit6si cfme,
o telefonszama, email cfme,

o torvenYes kdpvisel6 neve, sztilet6si neve, lak6helye,tart6zkod6si helye,
o 6rtesitdsi cime, telefonsz6ma, email cime, gy6m vagy gondnok eset6ben az
o alkalmass6g6val kapcsolatos adatok ds a kirendel6s6nek hat6s6gi hatirozatban

megjelolt kOrulm6nyei.

Hozzdjdrul6ssal kezeljiik tov6bb6 a kcizcissdgi alkalmakon, esemdnyeken, az int1zmenyben
szervezett egyeb programok alkalm6val keszftett kdp-, video- 6s hangfelv6teleket.



7. Az adatkezel6s id6tartama

Az ell6totti/gondozotti jogviszonnyal kapcsolatos szemdlyes adatokat a jogviszony
megsztindsetol szirmitott legfeljebb 8 evig Srizzrik meg, kiv6ve, ha a jogsz ab6ly
hosszabb megorz6si idot ir elo, vagy tilda a selejtez6st.

Ahozzhjfurul6ssal kezelt adatok t<irl6se megtortdnik akkor, ha azt az arra jogosult k6ri,
vagy ha azol<ra m6r nincs sziiksdg abb6l a c6lb6l, amelyb6l azokatgytijtcittdk illetve
kezeltek.

Biztositjuk az erintetteket arr6l, hogy az adatokat a fentiek szerinti hataridoben, biztons6gos
m6don semmisitjtik meg, hogy azokhoz illet6ktelenek ne fdrhessenek hozzit.
Fontos, hogy amennyiben az ellitottak, vagy kozeli hozziiartoz6j6nak szem6lyes ad,ataiban
vtitoztts tortenik, amelyet kor6bban intdzmenyiinknek megadtak, a villtozttsr6l k6telesek
haladdktalanul tdj ekoztatni intdzmdnytinket.

Az drintetteknek jog6ban 6ll az adatkezeldsrol b6rmikor til€koztatitst k6rni, valamint
helyesbitheti szem6lyes adataikat, vagy kdrhetik azok tcirl6s et. Ehhez szem6lyesen, tov6bb6
elektronikus riton is lehetos6ge nyflik az adatkezelo 4. pontban megelolt el6rhetos6gein.

8. Az adatkezel6s alapia

A hat6lyos jogszab6lyok rendelkez6seit teljesitjtik az adatkezel6st. Ezen vonatkoz6
jogszabiiyok pl.:

c 1993. dvi III. tdrveny (Szt.)

o 36912013 (X.24.) Korm rendelet

o 112000. (I. 7.) SzCsM rendelet

c 2012. dvi I. tv. (Mt.)

Amely adat kezel6s6t jogszab6ly nem irja el5, azt az drintett (vagy torv6nyes k6pviseldje)
hozzdj ttrulitsa alapj 6n kezelj ilk (pl. k6p -, vide6 -, hangfelvdtelek).



9. Az adattovfbbitisr6l

A birtokunkba keriilt adatokat kizir6lag a jelen szabil,lyzatban meghatiirozott c6lok
megval6sit6s6ban kdzremtikodo munkav6llal6i kezelik, akiket valamennyi 6ltaluk megismert
adat tekinteteben titoktart6si kcitelezettsdg terhel.

A jogszab6lyi eloir6sok szerint a birtokunkba kertilt adatokat kiz6rolas.:
o a vonatkoz6 kcizhitehi nyilvrintart6sok resz6re,

' az esetlegesen elj616 illetdkes hat6s6g vagy bir6s6g rdszere, tovdbb6.

' az drintett sziiksdges egdszs6gi.igyi kezeldse drdekdben az drintettet ell6t6 eg6szs6giigyi
rntezmeny nek to v6b b ithatj uk.

10. Az adafv6delem16l

Szemdlyes adatok biztonsdga 6rdekdben technikai, adminisztrativ ds fizikai biztonsrigi
intdzkedesekkel biztositjuk, hogy szemdlyes adatol<hoz csak az arra jogosultak ferhessenek
hozzd es azokat a megadott cdlokra, a sztiksdges ideig haszn6lhass6k.

Ennek 6rdekdben az adatkezelo megtes zi azokat a technikai 6s szerve zesi intezkeddseket,
valamint betartja azokat az eliirdsi szabdlyokat, amelyek az adatved,elmi jogszab6lyok
rendelkez6sei alapj6n 6s a technika adott 6ll6sa szerint is a megfelelo vddelmi szint el6r6s6hez
6s 6rv6nyelrildsdhez sziiksdgesek az adatvesztds 6s az illet6ktelenek 6ltal tort6n o hozz6fercs
elkertilese drdekdben;

o a szem6lyes adatok kezelds6hez az alkalmazott informatikai eszkdzciket rigy v6lasztjuk
meg es iizemeltetjtik, hogy akezelt adat hitelessdge 6s hitelesft6se biztositott legyen,
tov6bb6 a jogosulatlanhozzftfer6s ellen v6dett legyen;

o a szemdlyes adatokat bizalmas adatkdnt minositjiik ds kezeljiik, munkav6llal6ink
szdmitra a szemdlyes adatok kezelesdre vonatkoz6an titoktart6si kcitelezettsdeet irunk
elo;

o Biztositjuk az adatok, az adathordozo eszk)z<jk 6s az iratok megfelelo fizikaiv6delmdt
(zarhat6 szekrdny, jelszavas vddelem, v[rusvddelem az informatikai vddelem
drdekdben.)



Az drintettnek joga van kdrelmezni a szem6lyes ad,ataihoz val6
helyesbftds6t, tcirldsdt vagy kezel6stik korlitozhsat ds tiltakozhat az ilven
kezelese ellen, valamint j o ga v an az adathordozhat6s6ehoz.

hozzdfdrdst, azok

szemdlyes adatok

Az adatkezelds sor6n alkalmazott fontos foealmak:

Thi'koztatrishoz val6 jog: Kdresre az ad,atkezelo rdszletes thjekoztatdrst nyrijt az iitalakezelt
adatokr6l, az adatkezel6s cdlj616l, idotartamar6l, az adatkezel6ssel osszefUggo
tevdkenysegekrol, tov6bb6 arr6l, hogy kik ds milyen cdlb6l kapjak meg Madatokat.

Hozzhf6rflshez var6 jog: az eintet jogosult az Adatkezelot6l
vonatkoz6an, hogy szem6ryes adatinak kezel6se folyamatban van-e
arra, ho gy az adatkezel(i fital kezelt szem6lye s ad,ataihoz ho zz6f6r est

visszajelzdst kapni arra

6s ha igen, rigy jogosult

kapjon.

Hefyesbit6shez vaki jog: az drintett jogosult a

helyesbitdsdt, illetve kiegeszitds6t kerni.

pontatlan vagy hi6nyos szem6lyes adatainak

Tiirf6shez val6 jog: Kdrheti a szemdlyes adatainak tcirldset, amennyiben azok kezelese az
adatkezelo szdmira mrir nem felt6tlenril sziiksdges abb6l a celb6l, amelyb6l azokat kezelte
vagy gytijtotte, illetve egydb m6s esetekben. Ez azonban nem jelent feltdtlen tcirldsi
kotelezettse get. Az adatkezelo megtagadh atja a tcirl6st, ha pdldriul jogszab1ly irja el6 az
adatok kezeldsdt, vagy az adatok kezel6s6nek mris egy6b jogalapja, vagy jogsz abflyban
meghatir ozott c6lj a van.

Az adatkezelds korkitozilsilhoz val6 jog: Bizonyos

nem teszi kotelezov6 azt- jogosult szemdlyes adatainak

Korl6tozott adatkezel6s esetdn adataitt6roliuk. de nem

helyzetekben -amennyiben jogszab6ly

tov6bbi kezel6s6t korliitozni.

kezeliiik.

Tiltakozrishoz vaki jog: Jogosult bizonyos adatkezeldsek ellen tiltakozni.



Adathordozhat6s6ghozvalS jog: Jogosult bizonyos szemdlyes adatair6l m6solatot k6rni. ds

azokat egy m6sik adatkezelonek tov6bbitani.

Az adarkezel6s sor6n az abban erintettnek joga van ahhoz, hogy az adatkezel6shez valo
hozzhj|rulitset brirmely idopontban visszav onja, azonban a hozzajtrulas visszavon6sa nem
drinti a visszavonds elott ahozzitjtrul6s alapj6n v6grehajtott adatkezel6s, tov6bbii a jogszabaly

6ltal elrend elt adatkezel6s j o gszerusd g6t.

Az adatai kezelesevel, kapcsolatos panasz6val, elsosorban adatvddelmi tisztviselonket
keresse.

A Szent Mikl6s Idosek Otthona adatvddelmi tisztviseloje Horvrfth p6ter, eldrhetosege:9661
Vasegerszeg R6k6czi u. 391a. Tel.: 951342-012.

Felhivjuk figyelmdt, hogy lehetos6ge van panasztbenyrijtani a feliigyeleti hat6s6ghoz.

A feliigyeleti hat6s6g eldrhetosdgei :

Neve : Nemzeti Adatvedelmi ds Inform ircioszabad,s6g Hat6 s6g

Cime: I 125 Budapest, Szil6gyi Erzsdbet fasor 22lC

Levelezdsi cime: 1530 Budapest, Pf. 5

E-mai I cime : ugyfe lszolgalat@naih. hu

Telefonszdma: (+36)- I -39 1 - 1400

Bejelentdssel vizsg6latot kezdemdnyezher arra hivatkoz6ssal, hogy szem6lyes adatainak

kezeldsevel kapcsolatban jogs6relem kovetkezettbevagy annak kcjzvetlen vesz6lye 6ll fenn.

Amennyiben a nem megfelel5 adatkezel6sre vonatkoz6 vdd, alapjin az 6rintett riltal inditott
eljfr6sokban sziiletett dontdssel nem drt egyet, a dcintds kdzldsdtol sztmitott 30 napon beli.il

bir6s6ghoz fordulhat.

Kelt; Vasegerszeg 2018. m6rcius 1.

fenntart6 neveben j6v6hagyom. Hat6lya a mai napt6l visszavondsig 6rvdnyes.
Vasegersze g, 2018. m6rcius l.

fu '3au''oL\
fenntart6


