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Adatkezelési tájékoztató

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Közművelődési,
Egészségügyi és Szociális Osztályán megvalósuló adatkezeléséhez

Jelen dokumentum tartalmazza Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet
Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és Budapest Főváros XX. kerület
Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Közművelődési,
Egészségügyi és Szociális Osztályának munkája során kezelt adatokkal kapcsolatos
adatkezelési tájékoztatását.
Jelen adatkezelési tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. (rövidítve: GDPR) rendelet szabályaival
összhangban készült.
I.
A települési támogatás iránti kérelmekkel kapcsolatos eljárásban megvalósuló
adatkezelés

Kezelt személyes
adatok:

A kérelmező és az adott ellátással összefüggésben - a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban Szt.) rendelkezései, illetve a települési önkormányzat
rendelete alapján - figyelembe vett más személyek
- természetes személyazonosító adatai (családi és utóneve,
születési családi és utóneve, születési helye, születési ideje, anyja
születési családi és utóneve),
- belföldi lakó- vagy tartózkodási helye,
- társadalombiztosítási azonosító jele;
A kérelmező állampolgársága, illetve bevándorolt, letelepedett,
menekült, oltalmazott vagy hontalan jogállása;
Az igényelt szociális ellátás jogosultsági feltételeihez kapcsolódó
adatok, nyilatkozatok (a szociális ellátás megállapítása során
figyelembe vett jövedelmi, egészségi, szociális, egyéb adatok);
A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokhoz viseléséhez
nyújtott települési támogatás természetbeni szociális ellátás
formájában történő nyújtása esetén az igénybe vevő fogyasztónak
és fogyasztási helynek a szolgáltató általi azonosításához
szükséges adat;
Önkéntes adatszolgáltatás alapján megadott adatok (telefonszám,
e-mail cím, folyószámlaszám stb.)
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Az adatok forrása:

Érintettek
tájékoztatása:

Adatkezelés célja:

Adatkezelés jogalapja:

Adatkezelés
időtartama:

A kérelmet benyújtó önkéntes adatszolgáltatása; A szociális
ellátásra való jogosultság megállapítása, illetve ellenőrzése
céljából a jogszabály alapján meghatározott nyilvántartás, elkészült
környezettanulmány,
illetve
a
megkeresett
szervek
adatszolgáltatása.
Jelen adatkezelési tájékoztató a www.pesterzsebet.hu honlapon
(ügyintézés,/e-ügyintézés menüponton belül, adatvédelem-GDPR
menüpont alatt) megtekinthető, továbbá a Közművelődési,
Egészségügyi és Szociális Osztály titkárságán ügyfélfogadási
időben papír alapon is megtekinthető (1201 Budapest, Kossuth
Lajos tér 1. fsz. 7. szoba)
A települési támogatás iránt benyújtott kérelem alapján indult
ügyben az eljárás lefolytatása, a döntés meghozatala. A szociálisan
hátrányos helyzetű jogosult támogatása.
GDPR II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint jogszabályi
kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelést meghatározó további jogszabályhelyek:
- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény 27. §;
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályiról szóló 2015. évi CCXXII. törvény 53. §;
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § 8a) pont;
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény (Szt.) 4/A. §, 10. §, 18. §;
- a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályiról
szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 1. §, 3. §;
- Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata
Képviselő-testületének a települési támogatásokról szóló 2/2015.
(II.17.) önkormányzati rendelete 11. §-a.
Az Szt. 23. §-a alapján a nyilvántartásokból a szociális ellátásra
való jogosultság megszűnésétől számított öt év elteltével törölni
kell az adott személyre vonatkozó adatokat.
A papír alapú kérelmek és mellékleteik (ügyirat) az önkormányzati
hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012.
(XII.28.) BM rendeletnek megfelelően, az alábbiak szerint:
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
települési támogatás nyújtása (IT: C136), megőrzési idő 5
év
- a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó
személyek részére települési támogatás nyújtása (IT:
C137), megőrzési idő 5 év
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Adattovábbítás
címzettjei:

Adatfeldolgozó:
Automatizált
döntéshozatal:
Adattovábbítás
harmadik országba:

a gyógyszerkiadások viseléséhez települési támogatás
nyújtása (IT:139), megőrzési idő 5 év
rendkívüli települési támogatás (IT:140), megőrzési idő 2
év
Helyi rendeletben szabályozott rendszeres segélyek (saját
ellátások) (IT:110), megőrzési idő 5 év
Helyi rendeletben szabályozott átmeneti ellátások (saját
ellátások) (IT: C111), megőrzési idő 2 év

A települési támogatásra jogosult személyek, illetve az ellátás
megállapítása során figyelembe vett személyek tekintetében az Szt.
18. §-a szerinti adatok rögzítésre kerülnek a Magyar Államkincstár
által vezetett országos nyilvántartásban.
Az Szt. 18. §-ban szabályozott nyilvántartásokból adatok csak a
szociális hatáskört gyakorló szervek, a gyámügyi feladatokat ellátó
szervek,
a
nyugdíjbiztosítási
igazgatási
szerv,
az
egészségbiztosítási szerv, a rehabilitációs hatóság, a kincstár, a
bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a katonai igazgatási
szervek, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények (a továbbiakban együtt: adatigénylésre jogosult
szervek) részére, eseti megkeresés vagy adatkérés alapján,
törvényben meghatározott feladataik ellátása érdekében
továbbíthatók.
A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
természetben nyújtott települési támogatás érvényesítésével
kapcsolatos feladat teljesítése céljából a jogszabályban
meghatározott adatok a szolgáltató felé kerülnek átadásra.
A települési támogatásokkal összefüggésben a jogszabályi
kötelezettség alapján kezelt adatok a WINSZOC Szociális
Támogatások Rendszerben kerülnek rögzítésre. (Abacus
Számítástechnikai Kft szerződés alapján)
Nincs
Nincs

II.
A gyermek, nagykorúvá vált gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultságának megállapítása iránti eljárásban megvalósuló adatkezelés

Kezelt személyes adatok:

A gyermek, a fiatal felnőtt, a szülő vagy más törvényes
képviselő, illetve tartásra köteles személy személyazonosító
adatai (családi és utóneve, születési családi és utóneve,
születési helye, születési ideje, anyja születési családi és
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Az adatok forrása:

Érintettek tájékoztatása:

Adatkezelés célja:

Adatkezelés jogalapja:

utóneve), valamint társadalombiztosítási azonosító jele,
A jogosultság megállapításához szükséges jövedelmi,
vagyoni adatok, egyéb adatok (tanulói, hallgatói jogviszony
fennállása, egészségi állapotra vonatkozó, iskolai, óvodai
adatok);
A jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett
változásokra vonatkozó adatokat;
Önkéntes adatszolgáltatás alapján megadott egyéb adatok
(telefonszám, e-mail cím, folyószámlaszám).
A kérelmet benyújtó önkéntes adatszolgáltatása; A
jogosultság megállapítása, illetve ellenőrzése céljából a
jogszabály alapján meghatározott nyilvántartás, elkészült
környezettanulmány, illetve a megkeresett szervek
adatszolgáltatása.
Jelen adatkezelési tájékoztató a www.pesterzsebet.hu
honlapon (ügyintézés,/e-ügyintézés menüponton belül,
adatvédelem-GDPR menüpont alatt) megtekinthető, továbbá
a Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztály
titkárságán ügyfélfogadási időben papír alapon is
megtekinthető (1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. fsz. 7.
szoba)
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására
vonatkozó kérelem alapján indult ügyben az eljárás
lefolytatása, a döntés meghozatala. A rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó kedvezmények
igénybevételének elősegítése, a szociális helyzete alapján
jogosult gyermek támogatása.
GDPR II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint
jogszabályi kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelést meghatározó további jogszabályhelyek:
- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény 27. §;
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások
általános szabályiról szóló 2015. évi CCXXII. törvény 53. §;
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 16. § (1) bekezdés b) pont,
18. § (1) bekezdés a) pont, 129. § (1)-(3) bekezdései, 134. §
(1) bekezdés, 135. § (1)-(2) bekezdés, 138. § (1) bekezdés,
140. § (1) bekezdés a) pontja;
- a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és
gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet
65. §, 3. számú melléklete;
- a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök
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ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és
illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3.
§ g) pont.

Adatkezelés időtartama:

Adattovábbítás címzettjei:

Adatfeldolgozó:

Automatizált döntéshozatal:
Adattovábbítás harmadik
országba:

A Gyvt. 142. §-a alapján a jogosultság megszűnésétől, illetve
a gyermek nagykorúságától számított 25 év elteltével törölni
kell az adott személyre vonatkozó adatokat a
nyilvántartásból.
A papír alapú kérelmek és mellékleteik (ügyirat) az
önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének
kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendeletnek
megfelelően, az alábbiak szerint:
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (IT: J103),
megőrzési idő 2 év.
- Gyermekvédelmi kedvezmény nyilvántartása (IT:
J104) nem selejtezhető.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre vonatkozóan a
Gyvt. 138. § (1) bekezdésében meghatározott adatok
rögzítésre kerülnek a Magyar Államkincstár által az Szt.
18/B. §-a szerint vezetett országos nyilvántartásban.
A
rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezménnyel
összefüggésben a jogszabályi kötelezettség alapján kezelt
adatok a WINSZOC Szociális Támogatások Rendszerben
kerülnek rögzítésre (Abacus Számítástechnikai Kft.
szerződés alapján)
Nincs
Nincs

III.
A gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos helyzetének, halmozottan hátrányos
helyzetének megállapítása iránti eljárásban megvalósuló adatkezelés

Kezelt személyes
adatok:

A gyermek, a fiatal felnőtt, a szülő vagy más törvényes képviselő,
illetve tartásra köteles személy személyazonosító adatai (családi és
utóneve, születési családi és utóneve, születési helye, születési
ideje, anyja születési családi és utóneve), valamint
társadalombiztosítási azonosító jele;
A szülők vagy családbafogadó gyám alacsony iskolai
végzettségére vonatkozó önkéntes nyilatkozaton alapuló adat;
A szülő vagy családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatására
vonatkozó adat;
A gyermek elégtelen lakókörnyezetére vonatkozó adat;
A gyermek bölcsődei, nevelési-oktatási ellátását biztosító
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Az adatok forrása:

Érintettek
tájékoztatása:

Adatkezelés célja:

Adatkezelés jogalapja:

Adatkezelés
időtartama:

intézmény, felsőoktatási intézmény;
Önkéntes adatszolgáltatás alapján megadott egyéb adatok
(telefonszám, e-mail cím, ).
A kérelmet benyújtó önkéntes adatszolgáltatása. Elkészült
környezettanulmány, a megkeresett szervek adatszolgáltatása, a
településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégia
szegregátumra vonatkozó adatai.
Jelen adatkezelési tájékoztató a www.pesterzsebet.hu honlapon
(ügyintézés,/e-ügyintézés menüponton belül, adatvédelem-GDPR
menüpont alatt) megtekinthető, továbbá a Közművelődési,
Egészségügyi és Szociális Osztály titkárságán ügyfélfogadási
időben papír alapon is megtekinthető (1201 Budapest, Kossuth
Lajos tér 1. fsz. 7. szoba)
A hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
iránt indult ügyben az eljárás lefolytatása, a döntés meghozatala.
A hátrányos helyzethez, halmozottan hátrányos helyzethez
kapcsolódó kedvezmények, jogosultságok igénybevételével a
hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek
támogatása.
GDPR II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint jogszabályi
kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelést meghatározó további jogszabályhelyek:
- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény 27. §;
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályiról szóló 2015. évi CCXXII. törvény 53. §;
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény (Gyvt.) 16. § (1) bekezdés b) pont, 67/A. §.,
129. § (1)-(3) bekezdései, 134. § (1) bekezdés, 135. § (1)-(2)
bekezdés, 138. § (1) bekezdés, 140. § (1) bekezdés a) pontja;
- a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi
eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 65. §, 3. számú
melléklete;
- a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök
ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és
illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § i)
pont.
A Gyvt. 142. §-a alapján a jogosultság megszűnésétől, illetve a
gyermek nagykorúságától számított 25 év elteltével törölni kell az
adott személyre vonatkozó adatokat a nyilvántartásból.
A papír alapú kérelmek és mellékleteik (ügyirat) az önkormányzati
hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012.
(XII.28.) BM rendeletnek megfeleően, az alábbiak szerint:
- Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nyilvántartása

7

Adattovábbítás
címzettjei:

Adatfeldolgozó:
Automatizált
döntéshozatal:
Adattovábbítás
harmadik országba:

(IT: J109) nem selejtezhető
- Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére
kiadott igazolások (IT: J110), megőrzési idő 5 év.
A 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 83/A. § (5) bekezdése
alapján a bölcsődei ellátást nyújtó intézménynek, szolgáltatónak,
nevelési-oktatási vagy felsőoktatási intézménynek kerül
megküldésre a döntés.
A hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzethez
kapcsolódó ingyenes szünidei gyermekétkeztetése vonatkozó
nyomtatvány kitöltéséhez történő segítségnyújtás érdekében, a
328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet alapján a jogosultak részére
megküldött tájékoztató a család- és gyermekjóléti szolgálat részére
is megküldésre kerül.
A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzettel összefüggésben a
jogszabályi kötelezettség alapján kezelt adatok a WINSZOC
Szociális Támogatások Rendszerben kerülnek rögzítésre (Abacus
Számítástechnikai Kft. szerződés alapján).
Nincs
Nincs
IV.

Karácsonyi ajándékcsomagra való jogosultsággal kapcsolatos eljárásában megvalósuló
adatkezelés
Kezelt
adatok:

személyes

Az adatok forrása:

Érintettek
tájékoztatása:

Adatkezelés célja:

A jogosult természetes személyazonosító adatai (családi és utóneve,
születési családi és utóneve, születési helye, születési ideje, anyja
születési családi és utóneve), belföldi lakó- vagy tartózkodási helye.
A szociális ellátásokról vezetett nyilvántartás adatai, melyhez a
szükséges adatokat az ügyfél adta át a jogosultsággal kapcsolatos
eljáráshoz, önkéntes adatszolgáltatás formájában.
Jelen adatkezelési tájékoztató a www.pesterzsebet.hu honlapon
(ügyintézés,/e-ügyintézés menüponton belül, adatvédelem-GDPR
menüpont alatt) megtekinthető, továbbá a Közművelődési,
Egészségügyi és Szociális Osztály titkárságán ügyfélfogadási időben
papír alapon is megtekinthető (1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.
fsz. 7. szoba)
Hivatalból indult eljárás keretében a szociálisan rászoruló személyek
és családok támogatása.
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GDPR II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint jogszabályi
kötelezettség teljesítése
Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelést meghatározó további jogszabályhely: Budapest
Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselőtestületének a települési támogatásokról szóló 2/2015. (II.17.)
önkormányzati rendelete 11. § c) pont.

Adatkezelés
időtartama:

Adattovábbítás
címzettjei:

Adatfeldolgozó:
Automatizált
döntéshozatal:
Adattovábbítás
harmadik országba:

Az Szt. 23. §-a alapján a nyilvántartásokból a szociális ellátásra való
jogosultság megszűnésétől számított öt év elteltével törölni kell az
adott személyre vonatkozó adatokat.
Az adott ellátással kapcsolatos ügyirat esetében az önkormányzati
hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012.
(XII.28.) BM rendeletnek megfelelően, Közbeszerzési ügyek
(árubeszerzés, szolgáltatások megrendelése) IT: U628. megőrzési idő
5 év.
A karácsonyi ajándékcsomagok átvételének igazolása céljából a
jogosult természetes személyazonosító adatai Pesterzsébet
Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye részére
kerülnek továbbításra.
A karácsonyi ajándékcsomaggal összefüggésben az adatok a
WINSZOC Szociális Támogatások Rendszerben kerülnek rögzítésre
(Abacus Számítástechnikai Kft. szerződés alapján).
Nincs
Nincs

V.
Környezettanulmány készítésével kapcsolatban megvalósuló adatkezelés
A jogosult és az adott ellátás megállapítása során figyelembe vett más
személyek természetes személyazonosító adatai (családi és utóneve,
születési családi és utóneve, születési helye, születési ideje, anyja
születési családi és utóneve), belföldi lakó- vagy tartózkodási helye,
társadalombiztosítási azonosító jele;
Kezelt
személyes A jogosult állampolgársága, illetve bevándorolt, letelepedett,
adatok:
menekült, oltalmazott vagy hontalan jogállása;
Az igényelt szociális ellátás jogosultsági feltételeire vonatkozó
adatok, nyilatkozatok (a szociális ellátás megállapítása során
figyelembe vett jövedelmi, egészségi, szociális, egyéb adatok);
A hatósági megkeresésben kért adatok
Egyéb rendelkezésre bocsátott adatok
Az adatok forrása:
A környezettanulmány során az érintettől származó önkéntes
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Érintettek
tájékoztatása:

Adatkezelés célja:

adatszolgáltatás, valamint a helyszíni szemle során tapasztaltak.
Jelen adatkezelési tájékoztató a www.pesterzsebet.hu honlapon
(ügyintézés,/e-ügyintézés menüponton belül, adatvédelem-GDPR
menüpont alatt) megtekinthető, továbbá a Közművelődési,
Egészségügyi és Szociális Osztály titkárságán ügyfélfogadási időben
papír alapon is megtekinthető (1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.
fsz. 7. szoba)
A kérelmező vagyoni, szociális, egészségügyi, lakás vagy egyéb
körülményeinek tisztázása, a jogosultság vizsgálata, a szociálisan
rászoruló jogosult támogatása. A jogszabály alapján meghatározott
szervek (társhatóság, bíróság, kormányhivatal stb.) eseti megkeresése
alapján készített környezettanulmányok esetében a jogszabályi
kötelezettség teljesítése. A gyámhatósági ügyekben érkezett
megkeresések teljesítése.
GDPR II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint jogszabályi
kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelést meghatározó további jogszabályhely:
- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
25. §;

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (Szt.) 10. § (6) bekezdése;
- Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata
Képviselő-testületének 2/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete a
települési támogatásokról 6. §, 8. §, 15. § (9) bekezdés, 32. §;
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
Adatkezelés jogalapja:
XXXI. törvény 130. § (1) és (4) bekezdés;
- a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról,
valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló
331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 3. § c) pont;
- a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi
eljárásról szóló (IX.10.) 83/A. §82) bekezdés c) pont, 3/A. sz.
melléklet;
- a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV.
törvény 24. §, 71. § (2) bekezdés;
- a természetes személy adósságrendezési eljárásában az adósra,
adóstársara vonatkozó környezettanulmány elvégzésével összefüggő
szabályokról szóló 21/2015. (IX.2.) IM. rendelet szabályai.
Az adott ellátásra vonatkozó ügyirat esetében az önkormányzati
hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012.
Adatkezelés
(XII.28.) BM rendelet szerint kerülnek kezelésre. Társhatósági
időtartama:
megkeresések, idegen környezettanulmány (IT: C 130), más hatóság
megkeresésére készített környezettanulmány, egyéb társhatósági
megkeresés (IT: J113) esetén keletkező iratok megőrzési ideje 2 év.

10
Adattovábbítás
címzettjei:
Adatfeldolgozó:
Automatizált
döntéshozatal:
Adattovábbítás
harmadik országba.

A megkeresésre
megkereső szerv.
Nincs

készített

környezettanulmányok

esetében

a

Nincs
Nincs

VI.
Köztemetés elrendelésével kapcsolatos eljárásban megvalósuló adatkezelés
A köztemetést kérelmező hozzátartozó, továbbá a fellelt hozzátartozó
személyazonosító adatai (családi és utóneve, születési családi és
utóneve, születési helye, születési ideje, anyja születési családi és
Kezelt
személyes utóneve), belföldi lakó- vagy tartózkodási helye;
adatok:
Megtérítési kötelezettség alóli mentesítés, részletfizetés esetén a
kérelmező és családja jövedelmi, vagyoni adatai;
Önkéntes adatszolgáltatás alapján megadott egyéb adatok
(telefonszám, e-mail cím stb.)
A kérelmező hozzátartozó, továbbá a fellelt hozzátartozó önkéntes
adatszolgáltatása. Az eltemetésre köteles személyek fellelése céljából
Az adatok forrása:
a SZL nyilvántartás, környezettanulmány, illetve a megkeresett
szervek adatszolgáltatása.
Jelen adatkezelési tájékoztató a www.pesterzsebet.hu honlapon
(ügyintézés,/e-ügyintézés menüponton belül, adatvédelem-GDPR
Érintettek
menüpont alatt) megtekinthető, továbbá a Közművelődési,
tájékoztatása:
Egészségügyi és Szociális Osztály titkárságán ügyfélfogadási időben
papír alapon is megtekinthető (1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.
fsz. 7. szoba)
Az elhunyt személy eltemettetéséről történő gondoskodás,
Adatkezelés célja:
amennyiben nincs vagy nem lelhető fel eltemettetésre köteles
személy, vagy az elhunyt eltemettetéséről nem gondoskodik.
GDPR II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint jogszabályi
kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelést meghatározó további jogszabályhely:
- a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 20. §
(2) bekezdése;
Adatkezelés jogalapja: - a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény
végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.I.) Korm. rendelet 30. §
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (Szt.) 48. §;
- pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályiról szóló

11

Adatkezelés
időtartama:

Adattovábbítás
címzettjei:

Adatfeldolgozó:
Automatizált
döntéshozatal:
Adattovábbítás
harmadik országba:

Védendő fogyasztói
adatkezelés

63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 34. §;
- Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata
Képviselő-testületének 2/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete a
települési támogatásokról 11. § e) pont, 20. §
A papír alapú kérelmek és mellékleteik (ügyirat) az önkormányzati
hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012.
(XII.28.) BM rendelet szerint kerülnek kezelésre. A köztemetés
ügyek (IT: C 122) során keletkező iratok megőrzési ideje 25 év.
Az elhunyt személy elhalálozása időpontjában fennálló lakóhelye
szerinti települési önkormányzat.
Az elhunyt személy adatai és a költség tekintetében temetkezési
intézet, hagyatéki előadó, illetékes közjegyző.
A köztemetést elrendelő határozattal összefüggésben az elhunyt
természetes személyi adatai a WINSZOC Szociális Támogatások
Rendszerben kerülnek rögzítésre (Abacus Számítástechnikai Kft.
szerződés alapján).
Nincs
Nincs

státusz

VII.
igazolásával kapcsolatos

eljárásában

megvalósuló

A jogosult és vele egy háztartásban élő jogosult személy természetes
személyazonosító adatai (családi és utóneve, születési családi és
Kezelt
személyes
utóneve, születési helye, születési ideje, anyja születési családi és
adatok:
utóneve), belföldi lakó- vagy tartózkodási helye;
Az igazolt szociális ellátás jogosultsági ideje, a döntés ügyiratszáma.
Az érintett személy önkéntes adatszolgáltatása. A szociális
Az adatok forrása:
ellátásokról vezetett nyilvántartás adatai.
Jelen adatkezelési tájékoztató a www.pesterzsebet.hu honlapon
(ügyintézés,/e-ügyintézés menüponton belül, adatvédelem-GDPR
Érintettek
menüpont alatt) megtekinthető, továbbá a Közművelődési,
tájékoztatása:
Egészségügyi és Szociális Osztály titkárságán ügyfélfogadási időben
papír alapon is megtekinthető (1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.
fsz. 7. szoba)
A települési lakásfenntartási támogatás, illetve rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmény
tekintetében
a
kérelmező
Adatkezelés célja:
jogosultságának (megnevezés, időtartam, stb.) igazolása egyéb
ágazati jogszabályban meghatározott kedvezmény érvényesítése
érdekében
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GDPR II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint jogszabályi
kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelést meghatározó további jogszabályhely:
- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
95. §;
- a villamosenergiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 64-65. §;
- a villamosenergiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.) Korm.
Adatkezelés jogalapja: rendelet 30-37. §, 23/A. melléklet;
- a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 65. §-66. §;
- a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet 56.-62. §, 9.
számú melléklet;
- a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 61/A. §;
- a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes
rendelkezéseinek
végrehajtásáról
szóló
58/2013.
(II.27.)
Korm.rendelet 88/A. - 88/E. §, 9. számú melléklet.
Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról
szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendeletnek megfelelően, az igazolás
alapjául szolgáló ügytípusra vonatkozó szabályozás szerint
Adatkezelés
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
időtartama:
települési támogatás nyújtása (IT: C136), megőrzési idő 5 év
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (IT: J103),
megőrzési idő 2 év.
Adattovábbítás
címzettjei:
Adatfeldolgozó:
Automatizált
döntéshozatal:
Adattovábbítás
harmadik országba :

Nincs (az ügyfél továbbítja az adatokat).
Nincs
Nincs
Nincs

VIII.
Az óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermekekkel kapcsolatos adatkezelés

Kezelt személyes
adatok:

Az adatok forrása:

A gyermek természetes személyazonosító adatai (családi és utóneve,
születési családi és utóneve, születési helye, születési ideje, anyja
születési családi és utóneve), belföldi lakó- és/vagy tartózkodási
helye, OM azonosítója; a gyermek igényjogosultság elbírálásához és
igazolásához szükséges adatai az igénybe vehető állami támogatás
igénylése céljából;
Törvényes képviselő neve, lakóhelye, kapcsolattartási adatai;
Szülő, törvényes képviselő önkéntes adatszolgáltatása;
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Érintettek
tájékoztatása:

Adatkezelés célja:

Különböző
nyilvántartások
(elsősorban
személyiadatés
lakcímnyilvántartás);
Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat eljáró Szakértői Bizottsága
(pedagógiai szakszolgálati intézmény) által megküldött szakértői
vélemény;
Önkormányzati fenntartású óvodák adatszolgáltatása.
Jelen adatkezelési tájékoztató a www.pesterzsebet.hu honlapon
(ügyintézés,/e-ügyintézés menüponton belül, adatvédelem-GDPR
menüpont alatt) megtekinthető, továbbá a Közművelődési,
Egészségügyi és Szociális Osztály titkárságán ügyfélfogadási időben
papír alapon is megtekinthető (1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.
fsz. 7. szoba)
A gyermekek intézményes nevelés-oktatásban való részvételének és
az óvoda- illetve tankötelezettség teljesítésének elősegítése;
A sajátos nevelési igényű gyermek egyéni szükségletei kielégítésének
támogatása;
A köznevelési célú állami támogatások igénylésével, intézményi
elosztásával (intézményre történő lebontásával) és elszámolásával
kapcsolatos feladatok ellátása
GDPR II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint jogszabályi
kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelést meghatározó további jogszabályhely:
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45. § (8)(10) bekezdése;
- a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelés
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet 20. § (1b)-(1c) bekezdése, 20. § (2) és (2a), (6b), (7)
Adatkezelés jogalapja:
bekezdései;
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 41. § (4)(10) bekezdése;
- a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelés
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet 89. § (3) bekezdése (felvételi előjegyzési naplóban kezelt
adatok); 90. § (3)-(4) bekezdései (felvételi és mulasztási naplóban
kezelt adatok); 91. § (3) (óvodai csoportnaplóban kezelt adatok);
93/A. §-a (a gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció).
Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról
Adatkezelés
szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet szerint: (Iskolai, óvodai
időtartama:
felvételi eljárás szervezése (IT: P117) két évig megőrzendő iratok).
Budapest Főváros Kormányhivatala XX. Kerületi Hivatala
Adattovábbítás
(1201 Budapest, Vörösmarty utca 3.);
címzettjei:
Külső-Pesti Tankerületi Központ (1181 Budapest, Üllői út 453.)
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Adatfeldolgozó:
Automatizált
döntéshozatal:
Adattovábbítás
harmadik országba:

Nincs
Nincs
Nincs

IX.
Hátrányos helyzetű gyermekekkel kapcsolatos adatok nyilvántartása
A gyermek, tanuló neve, születési ideje, lakcíme; annak az
Kezelt
személyes intézménynek a megnevezése, mellyel a gyermek óvodai/tanulói
adatok:
jogviszonyban áll, a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos
helyzete.
Az adatok forrása:
Jegyző által vezetett nyilvántartás.
Jelen adatkezelési tájékoztató a www.pesterzsebet.hu honlapon
(ügyintézés,/e-ügyintézés menüponton belül, adatvédelem-GDPR
Érintettek
menüpont alatt) megtekinthető, továbbá a Közművelődési,
tájékoztatása:
Egészségügyi és Szociális Osztály titkárságán ügyfélfogadási időben
papír alapon is megtekinthető (1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.
fsz. 7. szoba)
A települési önkormányzat illetékességi területén a hátrányos és a
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és tanulók számának
Adatkezelés célja:
összesítése alapján statisztikai adatszolgáltatás az iskolai
körzethatárok megállapítása, felülvizsgálata érdekében.
GDPR II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint jogszabályi
kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelést meghatározó további jogszabályhely:
Adatkezelés jogalapja:
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 1.
§ (2) bekezdés 4. pont, 22. § (2) bekezdés e) pont, 29. § (1)(2) bekezdés
Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról
Adatkezelés
szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet szerint az iskolai, óvodai
időtartama:
felvételi eljárás szervezése (IT: P117) megőrzési idő 2 év.
Budapest Főváros Kormányhivatala (1056 Budapest, Váci utca 62Adattovábbítás
64.); BFKH XX. kerületi Hivatala (1201 Budapest, Vörösmarty utca
címzettjei:
3.); Külső-Pesti Tankerületi Központ (1181 Budapest, Üllői út 453.)
Adatfeldolgozó:
KIR Köznevelési Információs Rendszer (Oktatási Hivatal)
Automatizált
Nincs
döntéshozatal:
Adattovábbítás
Nincs
harmadik országba:
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X.
BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
csatlakozással összefüggésben megvalósuló adatkezelés

Ösztöndíjpályázathoz

való

Az ösztöndíjra pályázó és az ösztöndíjban részesülő személy
természetes személy azonosító adatai( családi és utónév, születési
név, születési hely és idő, anyja neve), adóazonosító jele, lakóhelye,
tartózkodási helye, elérhetősége (telefonszám, email cím),
lakcímkártya száma, a felsőfokú képzésére vonatkozó adatok,
Kezelt
személyes érettségi éve, a pályázó szociális rászorultságát igazoló – a pályázóra,
adatok:
a pályázó közeli hozzátartozóira, illetve a pályázóval egy
háztartásban élőkre vonatkozó – személyes és különleges adatok, a
pályázó felsőoktatási intézménybe történő felvételének eredménye, a
pályázó hallgatói jogviszonyának állapotára vonatkozó adatok; a
pályázati felhíváshoz kötelezően csatolandó dokumentumokban
szereplő egyéb adatok.
Kérelmet benyújtó természetes személy (hallgató) önkéntes
Az adatok forrása:
adatszolgáltatása
Jelen adatkezelési tájékoztató a www.pesterzsebet.hu honlapon
(ügyintézés,/e-ügyintézés menüponton belül, adatvédelem-GDPR
Érintettek
menüpont alatt) megtekinthető, továbbá a Közművelődési,
tájékoztatása:
Egészségügyi és Szociális Osztály titkárságán ügyfélfogadási időben
papír alapon is megtekinthető (1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.
fsz. 7. szoba)
Az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan
rászoruló fiatalok számára elérhetővé tenni, illetve megkönnyíteni a
Adatkezelés célja:
felsőoktatásban való részvételt; A pályázó azonosítása és a vele
történő kapcsolattartás; az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a
támogatásra való jogosultság ellenőrzése.
GDPR II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés

Adatkezelés
jogalapja:

a) pontja szerint az érintett hozzájárulása: az érintett írásbeli,
önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló, egyértelmű hozzájárulását
adja a személyes adatok kezeléséhez.
b) pontja szerint támogatási jogviszony létesítése: az adatkezelés
olyan támogatási jogviszony (támogatási szerződés, támogatói okirat)
teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a
szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges.
c) pontja szerint jogi kötelezettség teljesítése:
- nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 84. § (4)
bekezdés i) pont, 107. § (4) bekezdése, 4. sz. melléklet,
- a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk
fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
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18-20. §;
Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról
szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet szerint:
Oktatási, nevelési, kulturális, művészeti célú pályázatok,
Adatkezelés
támogatások, ösztöndíjak iratai (U216): 5 év után selejtezendő.
időtartama:
Az adatkezelő az adatokat fenti ideig, illetve a hozzájárulás
visszavonásáig kezeli. A hozzájárulás bármikor visszavonható,
azonban a visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás
alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Adattovábbítás
EMMI pályázatkezelő szervezet (Oktatási Hivatal); Emberi Erőforrás
címzettjei:
Támogatáskezelő (1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13.)
Adatfeldolgozó/közös EMMI pályázatkezelő szervezet (Oktatási Hivatal); Emberi Erőforrás
adatkezelő:
Támogatáskezelő (1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13.)
Automatizált
Nincs
döntéshozatal:
Adattovábbítás
Nincs
harmadik országba:
XI.
Diák- és egyéb sportegyesületek, illetve egyéni sportolók sporttevékenységét támogató
pályázatok kezelése

Természetes személyek esetében:
pályázó neve, kiskorú pályázó esetén törvényes képviselőjének neve,
pályázó születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye,
bankszámlavezető bank neve, bankszámlaszám, a pályázatok jellege
szempontjából lényeges egyéb adatok (képzettségi adatok, szakmai
életút, életkörülmények, igazolás az elért kiemelkedő eredményekről
stb.), kapcsolattartási adatok (telefonszám, e-mail cím);

Kezelt személyes
adatok:

A pályázó által megadott egyes adatok alátámasztására a Hivatal
személyes adatokat is tartalmazó mellékletek benyújtását írja elő a
pályázatban [személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági
igazolvány, adóigazolvány hitelesített (pályázó által aláírt) másolati
példánya].
Egyesületek esetében:
a szervezetet képviselő személy neve, kapcsolattartási adatai
(telefonszám, e-mail cím), különböző (pl. átláthatósági,
összeférhetetlenségi) nyilatkozatok és (pl. banki) igazolások;
A pályázó által megadott egyes adatok alátámasztására a Hivatal
egyéb személyes adatokat is tartalmazó mellékletek benyújtását írja
elő a pályázatban [a szervezet képviseletében aláírásra jogosult
személy vagy személyek aláírási címpéldányának, aláírásmintájának
hitelesített másolati példánya].
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Az adatok forrása:

Érintettek
tájékoztatása:

Adatkezelés célja:

Pályázó természetes személyek és szervezetek önkéntes
adatszolgáltatása
Jelen adatkezelési tájékoztató a www.pesterzsebet.hu honlapon
(ügyintézés,/e-ügyintézés menüponton belül, adatvédelem-GDPR
menüpont alatt) megtekinthető, továbbá a Közművelődési,
Egészségügyi és Szociális Osztály titkárságán ügyfélfogadási időben
papír alapon is megtekinthető (1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.
fsz. 7. szoba)
A beérkezett pályázatok elbírálása és a megfelelő döntés
meghozatala, a nyertes pályázókkal támogatási szerződés kötése, a
támogatás célja megvalósulásának igazolása, a támogatás
elszámolásának alátámasztása.

Adatkezelés jogalapja: GDPR II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alaján a pályázatot
benyújtó természetes személyek önkéntes hozzájárulása.

Adatkezelés
időtartama:

Adattovábbítás
címzettjei:
Adatfeldolgozó :
Automatizált
döntéshozatal:
Adattovábbítás
harmadik orszáűgba:

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról
szóló 78/2012 (XII. 28.) BM rendelet szerint.
- Önkormányzati (fejlesztési, működési célú) elnyert pályázatok
(U336): 15 év után selejtezhető, illetőleg nem selejtezhető iratok;
- Önkormányzati (fejlesztési, működési célú) sikertelen pályázatok
(U341): 5 év után selejtezhető iratok;
- Szociális ellátást támogató pályázatok (C106): 10 év után
selejtezhető iratok;
- Oktatási, nevelési, kulturális, művészeti tárgyú pályázatok,
támogatások, ösztöndíjak (P141): 10 év után selejtezhető iratok;
A Hivatal/Önkormányzat a pályázati eljárásban általa kezelt
személyes adatokat harmadik személy számára - a jogszabályok által
előírt kötelező esetek kivételével, illetve az érintett hozzájárulása
nélkül - semmilyen körülmények között nem továbbítja.
Nincs
Nincs
Nincs
XII.

Egyesületek, magánszemélyek kulturális programjait támogató pályázatok kezelése

Kezelt személyes
adatok:

Természetes személyek esetében:
pályázó neve, kiskorú pályázó esetén törvényes képviselőjének neve,
pályázó születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye,
bankszámlavezető bank neve, bankszámlaszám, a pályázatok jellege
szempontjából lényeges egyéb adatok (képzettségi adatok, szakmai
életút, életkörülmények, igazolás az elért kiemelkedő eredményekről
stb.), kapcsolattartási adatok (telefonszám, e-mail cím);
A pályázó által megadott egyes adatok alátámasztására a Hivatal
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személyes adatokat is tartalmazó mellékletek benyújtását írja elő a
pályázatban [személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági
igazolvány, adóigazolvány hitelesített (pályázó által aláírt) másolati
példánya].

Az adatok forrása:

Érintettek
tájékoztatása:

Adatkezelés célja:
Adatkezelés
jogalapja:

Adatkezelés
időtartama:

Adattovábbítás
címzettjei:
Adatfeldolgozó:
Automatizált
döntéshozatal:
Adattovábbítás
harmadik országba:

Egyesületek esetében:
a szervezetet képviselő személy neve, kapcsolattartási adatai
(telefonszám,
e-mail
cím),
különböző
(pl.
átláthatósági,
összeférhetetlenségi) nyilatkozatok és (pl. banki) igazolások;
A pályázó által megadott egyes adatok alátámasztására a Hivatal egyéb
személyes adatokat is tartalmazó mellékletek benyújtását írja elő a
pályázatban [a szervezet képviseletében aláírásra jogosult személy
vagy személyek aláírási címpéldányának, aláírásmintájának hitelesített
másolati példánya].
Pályázó
természetes
személyek
és
szervezetek
önkéntes
adatszolgáltatása
Jelen adatkezelési tájékoztató a www.pesterzsebet.hu honlapon
(ügyintézés,/e-ügyintézés menüponton belül, adatvédelem-GDPR
menüpont alatt) megtekinthető, továbbá a Közművelődési,
Egészségügyi és Szociális Osztály titkárságán ügyfélfogadási időben
papír alapon is megtekinthető (1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. fsz.
7. szoba)
A beérkezett pályázatok elbírálása és a megfelelő döntés meghozatala,
a nyertes pályázókkal támogatási szerződés kötése, a támogatás célja
megvalósulásának
igazolása,
a
támogatás
elszámolásának
alátámasztása.
GDPR II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alaján a pályázatot
benyújtó természetes személyek önkéntes hozzájárulása.
Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló
78/2012 (XII. 28.) BM rendelet szerint.
- Önkormányzati (fejlesztési, működési célú) elnyert pályázatok
(U336): 15 év után selejtezhető, illetőleg nem selejtezhető iratok;
- Önkormányzati (fejlesztési, működési célú) sikertelen pályázatok
(U341): 5 év után selejtezhető iratok;
- Szociális ellátást támogató pályázatok (C106): 10 év után selejtezhető
iratok;
- Oktatási, nevelési, kulturális, művészeti tárgyú pályázatok,
támogatások, ösztöndíjak (P141): 10 év után selejtezhető iratok;
A Hivatal/Önkormányzat a pályázati eljárásban általa kezelt személyes
adatokat harmadik személy számára - a jogszabályok által előírt
kötelező esetek kivételével, illetve az érintett hozzájárulása nélkül semmilyen körülmények között nem továbbítja.
Nincs
Nincs
Nincs
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XIII.
Intézményvezetői pályázatok kezelése

A pályázó természetes személyazonosító adatai, lakóhelye és/vagy
tartózkodási helye; az adott pályázat szempontjából lényeges egyéb
adatok (képzettségi adatok, szakmai életút, stb.);
Kezelt személyes
adatok:

Az adatok forrása:

Érintettek
tájékoztatása:

Adatkezelés célja:

Adatkezelés
jogalapja:

Adatkezelés
időtartama:
Adattovábbítás
címzettjei:
Adatfeldolgozó:
Automatizált
döntéshozatal:
Adattovábbítás
harmadik országba:

• részletes fényképes szakmai önéletrajz,
• iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok, okmányok
másolata,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely
igazolja a büntetlen előéletet és hogy a pályázó nem áll a
foglalkozás gyakorlásának eltiltás hatálya alatt,
- kapcsolattartási adatok (telefonszám, e-mail cím);
Pályázó természetes személyek önkéntes adatszolgáltatása
Jelen adatkezelési tájékoztató a www.pesterzsebet.hu honlapon
(ügyintézés,/e-ügyintézés menüponton belül, adatvédelem-GDPR
menüpont alatt) megtekinthető, továbbá a Közművelődési,
Egészségügyi és Szociális Osztály titkárságán ügyfélfogadási időben
papír alapon is megtekinthető (1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. fsz.
7. szoba)
A pályázók azonosítása; a pályázókkal való kapcsolattartás segítése, a
pályázati eljárás eredményes lebonyolítása
GDPR II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint jogszabályi
kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelést meghatározó további jogszabályhely:
- közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.
§, 20/B. §; vonatkozó ágazati jogszabály
Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló
78/2012. (XII. 28.) BM rendelet szerint: a személyzeti tárgyú pályázati
kiírások és beadott pályázatok (U505): 2 év után selejtezhető iratok.
Felkért eseti szakértőkből álló bíráló bizottság
Nincs
Nincs
Nincs

20
XIV.
A Kerületi Kábítószer Egyeztető Fórum működésével összefüggésben létrejövő szerződésekkel
kapcsolatban megvalósuló adatkezelés

Kezelt személyes
adatok:

Az adatok forrása:

Érintettek
tájékoztatása:

Adatkezelés célja:
Adatkezelés
jogalapja:
Adatkezelés
időtartama:
Adattovábbítás
címzettjei:
Adatfeldolgozó:
Automatizált
döntéshozatal:
Adattovábbítás
harmadik országba:

Szerződést kötő természetes személyek esetén: természetes
személyazonosító adatok (név, születési név, anyja neve, születési
helye és ideje), lakcím, TAJ-azonosító, adóazonosító jel,
bankszámlaszám, legmagasabb iskolai végzettségre, szakképesítésre
vonatkozó adatok, egyéb társadalombiztosítási jogviszonyokra
(foglalkoztatási, tanulói, nyugdíj, stb.) vonatkozó adatok,
munkahely megnevezése és címe, elérhetőségi adatok (telefon, email);
Szerződést kötő gazdálkodó szervezetek, jogi személyek
képviselőinek, kapcsolattartóinak: neve, címe, telefonszáma, e-mail
címe;
Szerződést kötő természetes személy, vagy a szerződést kötő
gazdálkodó szervezet, jogi személy képviselőjének önkéntes
adatszolgáltatása.
Jelen adatkezelési tájékoztató a www.pesterzsebet.hu honlapon
(ügyintézés,/e-ügyintézés menüponton belül, adatvédelem-GDPR
menüpont alatt) megtekinthető, továbbá a Közművelődési,
Egészségügyi és Szociális Osztály titkárságán ügyfélfogadási
időben papír alapon is megtekinthető (1201 Budapest, Kossuth
Lajos tér 1. fsz. 7. szoba)
Szolgáltatás rendelése, az egyes szerződésben foglaltak
teljesítésének elősegítése; a szerződést kötő felek közötti
kapcsolattartás biztosítása;
GDPR II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződés
teljesítése (a Hivatal/Önkormányzat és a szerződő fél között létrejött
szerződéses jogviszony);
Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról
szóló 78/2012 (XII. 28.) BM rendelet szerint: Megbízási
szerződések (U516): 5 év után selejtezhető iratok.
Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.) bérszámfejtési
célból.
Nincs
Nincs
Nincs

21
XV.
Köznevelési, közművelődési, egészségügyi és szociális ágazathoz kapcsolódó panaszkezeléssel
összefüggő adatkezelés

Kezelt személyes
adatok:
Az adatok forrása:

Érintettek
tájékoztatása:

Adatkezelés célja:

Bejelentő (természetes személy) neve, lakcíme (postai úton érkező
panasz, illetve bejelentés esetén); Bejelentő elérhetőségi adatai (email cím és/vagy telefonszám).
Panaszos, közérdekű bejelentő önkéntes adatszolgáltatása
Jelen adatkezelési tájékoztató a www.pesterzsebet.hu honlapon
(ügyintézés,/e-ügyintézés menüponton belül, adatvédelem-GDPR
menüpont alatt) megtekinthető, továbbá a Közművelődési,
Egészségügyi és Szociális Osztály titkárságán ügyfélfogadási
időben papír alapon is megtekinthető (1201 Budapest, Kossuth
Lajos tér 1. fsz. 7. szoba)
A polgárok panasz jogának érvényesítését szolgáló jogszabályi
kötelezettség teljesítése, törvény szerinti közérdekű bejelentés
lehetőségének biztosítása;
GDPR II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint jogszabályi
kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelést meghatározó további jogszabályhely:
- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény 27-28. §,
Adatkezelés jogalapja:
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 53. §;
- panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi
CLXV. törvény 1-2. § 10. §, 14. § (3)-(4) bekezdés, 16. § (5)
bekezdés;
Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról
Adatkezelés
szóló 78/2012 (XII. 28.) BM rendelet szerint, a közérdekű
időtartama:
kérelmek, panaszok, javaslatok, bejelentések (IT: U311)
megőrzési ideje 2 év.
Főszabály szerint nincs. Hatáskör hiányában azonban, amennyiben
kétséget kizáróan megállapítható az ügyben illetékességgel
Adattovábbítás
rendelkező hatóság, az ügyet az illetékességgel rendelkező
címzettjei:
hatósághoz át kell tenni, melyről a panasztevőt, bejelentőt
értesíteni kell.
Adatfeldolgozó:
Nincs
Automatizált
Nincs
döntéshozatal:
Adattovábbítás
Nincs
harmadik országba:
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XVI.
Kitüntető címek
adatkezelés

adományozására

vonatkozó

javaslatokkal

kapcsolatban

megvalósuló

A kitüntető cím adományozására vonatkozó javaslatban szerepel
a kitüntetésre javasolt személy neve, rendszerint szerepel a
Kezelt
személyes kitüntetésre javasolt személy születési helyére és idejére,
adatok:
végzettségére és szakmai munkásságára vonatkozó adat;
A javaslattevő személy neve, lakcíme, elérhetőségi adatai (email
cím és/vagy telefon).
Cím adományozását javasló harmadik (természetes) személyek
Az adatok forrása:
önkéntes adatszolgáltatása.
Jelen adatkezelési tájékoztató a www.pesterzsebet.hu honlapon
(ügyintézés,/e-ügyintézés menüponton belül, adatvédelem-GDPR
Érintettek
menüpont alatt) megtekinthető, továbbá a Közművelődési,
tájékoztatása:
Egészségügyi és Szociális Osztály titkárságán ügyfélfogadási
időben papír alapon is megtekinthető (1201 Budapest, Kossuth
Lajos tér 1. fsz. 7. szoba).
Az Önkormányzat által példaként tekintett vagy más okból a
szélesebb nyilvánosság figyelmébe ajánlott személyek részére
Adatkezelés célja:
kitüntető
cím
adományozásának
előkészítése,
cím
adományozása, az adományozási eljárás lebonyolítása.
GDPR II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint
jogszabályi kötelezettség teljesítése.
Adatkezelés jogalapja:

Adatkezelés
időtartama:
Adattovábbítás
címzettjei:
Adatfeldolgozó:
Automatizált
döntéshozatal:
Adattovábbítás
harmadik országba:

Az adatkezelést meghatározó további jogszabályhely:
- a kitüntető címek adományozásáról szóló 15/2018. (V.
29.) önkormányzati rendelet;
Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról
szóló 78/2012 (XII. 28.) BM rendelet szerint. A helyi kitüntetés
adományozása során (IT: U109), valamint a kitüntetések,
kitüntető címek, díjak adományozásának előkészítése,
lebonyolítása (IT: U519) során az iratok megőrzési ideje 5 év.
Az adatok egy része (a kitüntetett személy neve) az
Önkormányzat honlapján publikálásra kerül.
Nincs
Nincs
Nincs
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XVII.
Önkormányzati fenntartású intézményekben dolgozó közalkalmazottak visszatérítendő,
kamatmentes lakáscélú munkáltatói támogatásával összefüggésben megvalósuló adatkezelés

Kezelt személyes
adatok:

Az adatok forrása:

Érintettek
tájékoztatása:

Adatkezelés célja:

Az önkormányzati fenntartású intézmények - kérelmet benyújtó közalkalmazottainak személyazonosító adatai (családi- és
utónév, születési hely, születési idő, anyja neve, személyi
azonosító szám), kapcsolattartási adatok (telefonszám, e-mail
cím), munkahely, beosztás, munkajogviszony időtartama,
jelenlegi lakcím szerinti ingatlannal kapcsolatos adatok, valamint
a kérelemmel érintett ingatlannal kapcsolatos adatok.
Közalkalmazott önkéntes adatszolgáltatása
Jelen adatkezelési tájékoztató a www.pesterzsebet.hu honlapon
(ügyintézés,/e-ügyintézés menüponton belül, adatvédelem-GDPR
menüpont alatt) megtekinthető, továbbá a Közművelődési,
Egészségügyi és Szociális Osztály titkárságán ügyfélfogadási
időben papír alapon is megtekinthető (1201 Budapest, Kossuth
Lajos tér 1. fsz. 7. szoba).
A kérelem és a hozzá kapcsolódó dokumentumok, nyilatkozatok
vizsgálata, a kérelem döntésre történő előkészítése.
GDPR II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint
jogszabályi kötelezettség teljesítése.

Adatkezelés jogalapja:

Adatkezelés
időtartama:
Adattovábbítás
címzettjei:
Adatfeldolgozó:
Automatizált
döntéshozatal:
Adattovábbítás
harmadik országba:

Az adatkezelést meghatározó további jogszabályhely:
-Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata
Polgármesterének 1/2017. számú utasítása, a Közalkalmazottak
visszatérítendő,
kamatmentes
lakáscélú
munkáltatói
támogatásának szabályairól; a személyi jövedelemadóról szóló
1995. évi CXVII. törvény; 15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet.
Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról
szóló 78/2012 (XII. 28.) BM rendelet szerint. A foglalkoztatottak
illetményügyei, így a munkáltatói kölcsönnel kapcsolatos iratok
(IT: U504) a jogviszony megszűnésétől számított 50 évig
megőrzendők.
Nincs.
Nincs
Nincs
Nincs
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XVIII.
Beszerzési eljárással összefüggésben megvalósuló adatkezelés

Kezelt személyes adatok:

Az adatok forrása:

Érintettek tájékoztatása:

Adatkezelés célja:

Adatkezelés jogalapja:

Adatkezelés időtartama:

Adattovábbítás címzettjei:

Adatfeldolgozó:
Automatizált
döntéshozatal:
Adattovábbítás harmadik
országba:

Ajánlattevő természetes személy családi és utóneve, lakcíme,
kapcsolattartási adatai;
Ajánlattevő szervezet képviselőinek/kapcsolattartóinak egyes
személyazonosító és kapcsolattartási adatai (név, lakcím,
telefonszám, e-mail cím);
Ajánlattevő önkéntes adatszolgáltatása, a képviselő,
kapcsolattartó természetes személy személyes adatairól.
Cégnyilvántartás adatai, egyéni vállalkozók nyilvántartása,
illetve civil szervezetek névjegyzéke;
Jelen adatkezelési tájékoztató a www.pesterzsebet.hu
honlapon (ügyintézés,/e-ügyintézés menüponton belül,
adatvédelem-GDPR menüpont alatt) megtekinthető, továbbá
a Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztály
titkárságán ügyfélfogadási időben papír alapon is
megtekinthető (1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. fsz. 7.
szoba).
Közfeladatok ellátásához, közszolgáltatások nyújtásához
szükséges tárgyi és eszköz jellegű, valamint szolgáltatási
feltételek megteremtése;
GDPR II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint
jogszabályi kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelést meghatározó szabályzat:
Beszerzési Szabályzat
Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének
kiadásáról szóló 78/2012 (XII. 28.) BM rendelet szerint.
Közbeszerzési
ügyek
(árubeszerzés,
szolgáltatások
megrendelése) (IT: U628, megőrzési idő 5 év.)
Főszabály szerint nincsen. Amennyiben a beszerzési eljárás
tárgya művészeti alkotás elkészítése, a műalkotás művészi
értékére vonatkozó szakvélemény beszerzése érdekében az
ajánlattevő egyes adatai továbbításra kerülnek a kijelölt
szakmai zsűri részére.
Nincs.
Nincs
Nincs
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XIX.
Beszerzések eredményeként megkötött szerződések során történő adatkezelés

Kezelt személyes adatok:

Az adatok forrása:

Érintettek tájékoztatása:

Adatkezelés célja:

Adatkezelés jogalapja:

Adatkezelés időtartama:

Adattovábbítás címzettjei:
Adatfeldolgozó:
Automatizált döntéshozatal:

Adattovábbítás harmadik
országba:

Szerződést kötő természetes személyek esetén a természetes
személy neve, lakcíme, anyja neve, születési helye és ideje,
folyószámlaszáma, elérhetőségi adatai (telefon, e-mail);
Szerződést
kötő
gazdálkodó
szervezetek
képviselőinek/kapcsolattartóinak:
neve,
lakcíme,
telefonszáma, e-mail címe.
Szerződést
kötő
természetes
személy
önkéntes
adatszolgáltatása.
Szerződést kötő gazdálkodó szervezete képviselőjének
önkéntes adatszolgáltatása.
Jelen adatkezelési tájékoztató a www.pesterzsebet.hu
honlapon (ügyintézés,/e-ügyintézés menüponton belül,
adatvédelem-GDPR menüpont alatt) megtekinthető, továbbá
a Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztály
titkárságán ügyfélfogadási időben papír alapon is
megtekinthető (1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. fsz. 7.
szoba).
Az Önkormányzat és a Hivatal feladat- és hatáskörébe eső
feladatok ellátásának támogatása, szolgáltatás megrendelése,
eszközbeszerzés; az egyes szerződésben foglaltak
teljesítésének elősegítése; a szerződést kötő felek közötti
kapcsolattartás biztosítása.
GDPR II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti
szerződés teljesítése; a Hivatal és a szerződő fél között
létrejött szerződéses jogviszony;
Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének
kiadásáról szóló 78/2012 (XII. 28.) BM rendelet alapján, a
beszerzéssel érintett ügytípusnak megfelelően.
(-Körzeti egészségügyi, háziorvosi, házi gyermekorvosi,
fogorvosi, gyógyszerészi, védőnői, ügyeleti ellátás
megszervezése IT:B105, nem selejtezhető
- Foglalkozás-egészségügyi ellátás megszervezése IT:B106,
megőrzési idő 10 év
- Szerződés a szociális feladatok átvállalásáról IT:C107 nem
selejtezhető)
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
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XX.
Az ágazat tevékenységéhez kapcsolódó rendezvények, ünnepségek megszervezésével és
lebonyolításával összefüggésben megvalósuló adatkezelés (Nyugdíjas Óvodapedagógusok és
Nagycsaládosok részére szervezett programok)

Kezelt
adatok:

Érintett természetes személy neve, lakcíme; telefonszáma, email
címe; Szülő/törvényes képviselő neve, lakcíme; telefonszáma,
személyes
email címe, gyermekének/gyermekeinek neve, lakcíme, születési
ideje;

Az adatok forrása:

Érintettek
tájékoztatása:

Adatkezelés célja:

Adatkezelés jogalapja:

Adatkezelés
időtartama:

Adattovábbítás
címzettjei:
Adatfeldolgozó:
Automatizált
döntéshozatal:
Adattovábbítás
harmadik országba:

Érintett természetes személyek önkéntes adatszolgáltatása.
Jelen adatkezelési tájékoztató a www.pesterzsebet.hu honlapon
(ügyintézés,/e-ügyintézés menüponton belül, adatvédelem-GDPR
menüpont alatt) megtekinthető, továbbá a Közművelődési,
Egészségügyi és Szociális Osztály titkárságán ügyfélfogadási
időben papír alapon is megtekinthető (1201 Budapest, Kossuth
Lajos tér 1. fsz. 7. szoba).
A szervezett ünnepségen, rendezvényen történő részvétel
biztosítása; kapcsolattartás rendezvényszervezési célból.
GDPR II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti
hozzájárulás.
Az adatkezelésre az érintett nyugdíjas óvodapedagógus, illetve a
nagycsaládos szülő/törvényes képviselő önkéntes, megfelelő
tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely
nyilatkozat tartalmazza a hozzájárulást ahhoz, hogy a rendezvény
regisztráció során közölt személyes adatok („ADATKÉRŐ LAP
HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ SZEMÉLYES ADATOK
KEZELÉSÉHEZ”) felhasználásra kerüljenek.
A hozzájárulás visszavonásáig, illetve az önkormányzati
hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012
(XII. 28.) BM rendelet alapján, a rendezvénnyel, ünnepséggel
érintett ügytípusnak megfelelően.
(- Ünnepségek, ünnepélyek, rendezvények szervezése IT:P142,
megőrzési idő 5 év.
- Sportrendezvények ügyei IT:R105, megőrzési idő:5 év.
- Kitüntetések, kitüntető címekcímek, díjak adományozásának
előkészítése, lebonyolítása IT:U519. megőrzési idő :5 év)
Nem történik adattovábbítás.
Nincs.
Nincs
Nincs
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XXI.
Pedagógusok színes diploma (díszoklevél) igénylésével összefüggésben megvalósuló adatkezelés

Kezelt
adatok:

Kérelmező családi és utóneve, születési családi és utóneve,
születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, telefonszáma, email
címe, adóazonosító jele, TAJ száma, bankszámlaszáma.
A kérelmező által megadott egyes adatok alátámasztására a
Hivatal személyes adatokat is tartalmazó mellékletek benyújtását
írja elő:
• személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági
igazolványmásolati példánya,
személyes
• szakmai önéletrajz, mely tartalmazza a pedagóguspálya
leírását:
munkahelyek,
beosztások
felsorolását,
kitüntetéseket, elismeréseket),
• pedagógus végzettséget tanúsító oklevél vagy annak
másolata,
• szolgálati időt igazoló okirat (munkaviszony igazolás
vagy munkakönyv másolata),
• amennyiben van, a megelőző díszoklevél másolata.

Az adatok forrása:

Érintettek
tájékoztatása:

Adatkezelés célja:

Adatkezelés jogalapja:

Adatkezelés
időtartama:

Kérelmező természetes személyek önkéntes adatszolgáltatása. A
díszoklevél adományozására az arra jogosult – mindenkor előírt határidőben benyújtott igénylése alapján kerülhet sor.
Jelen adatkezelési tájékoztató a www.pesterzsebet.hu honlapon
(ügyintézés,/e-ügyintézés menüponton belül, adatvédelem-GDPR
menüpont alatt) megtekinthető, továbbá a Közművelődési,
Egészségügyi és Szociális Osztály titkárságán ügyfélfogadási
időben papír alapon is megtekinthető (1201 Budapest, Kossuth
Lajos tér 1. fsz. 7. szoba).
Kérelmező azonosítása, a jubileumi díszoklevélre való
jogosultság ellenőrzése, kérelmezővel történő kapcsolattartás
(telefonszám, email cím), díszoklevél kiállítása és nyilvántartása,
díszoklevél átadása a jubiláló pedagógus részére (amennyiben
kérelmező a díszoklevél átadását a Hivatal által szervezett
rendezvény keretében kéri).
GDPR II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti
hozzájárulás. A Kérelmező az adatkezeléshez történő hozzájáruló
nyilatkozatát a képző vagy jogutód intézmény „Igénylő lap” /
„Kérelem” elnevezésű nyomtatványának aláírásával és a Hivatal
részére történő beküldésével teszi meg.
A hozzájárulás visszavonásáig, illetve az önkormányzati
hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012
(XII. 28.) BM rendelet alapján (Kitüntetések, kitüntető
címekcímek, díjak adományozásának előkészítése, lebonyolítása
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Adattovábbítás
címzettjei:

Adatfeldolgozó:
Automatizált
döntéshozatal:
Adattovábbítás
harmadik országba:

IT: U519, megőrzési idő: 5 év. )
Az adatok a képző felsőoktatási intézmény vagy jogutódja
részére (annak feladatellátással érintett dolgozói részére)
kerülnek továbbításra, az adott felsőoktatási intézmény
díszoklevél kiadására vonatkozó szabályzata szerint.
Egyebekben az igénylés során megadott személyes adatokhoz a
jubileumi díszoklevél ügyintézése érdekében kizárólag az
Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztály arra
kifejezetten feljogosított munkatársai férhetnek hozzá (kulturális
referens).
Nincs
Nincs
Nincs

XXII.
Családvédelmi koordinációért felelős szervként eljáró és azzal kapcsolatos feladatok
ellátásával kapcsolatban megvalósuló adatkezelés
A bántalmazott és a bántalmazó természetes személyazonosító adatai
(családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye,
Kezelt
személyes születési ideje, anyja születési családi és utóneve), lakcím,
adatok:
tartózkodási hely címe, értesítési (levelezési cím), szálláshely címe,
hozzátartozók közötti erőszakra, illetőleg annak veszélyére vonatkozó
tények, adatok.
Jelzőrendszer, jelzési kötelezettséggel érintett intézményrendszer
Az adatok forrása:
által megküldött, valamint a bántalmazott és a bántalmazó
természetes személy önkéntes adatszolgáltatása.
Jelen adatkezelési tájékoztató a www.pesterzsebet.hu honlapon
(ügyintézés,/e-ügyintézés menüponton belül, adatvédelem-GDPR
Érintettek
menüpont alatt) megtekinthető, továbbá a Közművelődési,
tájékoztatása:
Egészségügyi és Szociális Osztály titkárságán ügyfélfogadási időben
papír alapon is megtekinthető (1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.
fsz. 7. szoba).
Családvédelmi koordinációért felelős szervként eljárva a törvénybe
Adatkezelés célja:
előírt feladatok ellátása.
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GDPR II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint jogszabályi
kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelést meghatározó jogszabályok:
Adatkezelés jogalapja: - a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról
szóló 2009. évi LXXII. törvény 4.§ (1) bekezdése;
- a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-és hatáskörök ellátásáról,
valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló
331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 1/A. §-a.
A bántalmazottra és a bántalmazóra vonatkozó személyes adatokat a
hozzátartozók közötti erőszak miatt kezdeményezett eljárás
Adatkezelés
megindításáig kezelheti.
időtartama:
Ha nem kerül sor eljárás megindítására, úgy az adatok legfeljebb 3
hónapig kezelhetők.
Adattovábbítás
Bíróság, rendőrség, gyámhatóság, gyermekjóléti központ.
címzettjei:
Adatfeldolgozó:
Nincs
Automatizált
Nincs
döntéshozatal:
Adattovábbítás
Nincs
harmadik országba:

XXIII.
Gyámot nevező, gyámságból való kizáró nyilatkozat felvétele
A kiskorú, a kiskorú szülője, és a nevezett gyám, valamint a
gyámságból kizárt személy személyazonosító adatai (családi és
Kezelt
személyes
utóneve, születési családi és utóneve, születési helye, születési ideje,
adatok:
anyja születési családi és utóneve), lakcím, tartózkodási hely címe,
értesítési (levelezési cím).
Az adatok forrása:
Szülő önkéntes adatszolgáltatása.
Jelen adatkezelési tájékoztató a www.pesterzsebet.hu honlapon
(ügyintézés,/e-ügyintézés menüponton belül, adatvédelem-GDPR
Érintettek
menüpont alatt) megtekinthető, továbbá a Közművelődési,
tájékoztatása:
Egészségügyi és Szociális Osztály titkárságán ügyfélfogadási időben
papír alapon is megtekinthető (1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.
fsz. 7. szoba).
A szülő gyámot nevező vagy a gyámságból való kizáró
Adatkezelés célja:
nyilatkozatának felvétele.
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GDPR II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint jogszabályi
kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelést meghatározó jogszabályok:
Adatkezelés jogalapja: - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXIII. törvény 140. § (1) bekezdés b) pontja;
- a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi
eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 26/C. §-a.

Adatkezelés
időtartama:
Adattovábbítás
címzettjei:
Adatfeldolgozó:
Automatizált
döntéshozatal:
Adattovábbítás
harmadik országba:

A papír alapú ügyirat az önkormányzati hivatalok egységes irattári
tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendeletnek
megfelelően, az alábbiak szerint: (Szülő adatai nélkül anyakönyvezett
gyermekek nyilvántartása IT:J101 nem selejtezhető)
Illetékes gyámhatóság.
Nincs.
Nincs
Nincs

XXIV.
Szülők adatai nélkül anyakönyvezett gyermekek nyilvántartása
A kiskorú, a kiskorú szüleinek személyazonosító adatai (családi és
Kezelt
személyes utóneve, születési családi és utóneve, születési helye, születési ideje,
adatok:
anyja születési családi és utóneve), lakcím, tartózkodási hely címe,
értesítési (levelezési cím).
Az adatok forrása:
Anyakönyvvezető értesítése, szülő önkéntes adatszolgáltatása.
Jelen adatkezelési tájékoztató a www.pesterzsebet.hu honlapon
(ügyintézés,/e-ügyintézés menüponton belül, adatvédelem-GDPR
Érintettek
menüpont alatt) megtekinthető, továbbá a Közművelődési,
tájékoztatása:
Egészségügyi és Szociális Osztály titkárságán ügyfélfogadási időben
papír alapon is megtekinthető (1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.
fsz. 7. szoba).
A szülők adatai nélkül anyakönyvezett gyermekek nyilvántartása,
Adatkezelés célja:
családi jogállással kapcsolatos ügyek ellátása.

Adatkezelés jogalapja:

GDPR II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint jogszabályi
kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelést meghatározó jogszabályok:
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
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XXXIII. törvény 138. § (3) bekezdése;
- a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-és hatáskörök ellátásáról,
valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló
331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 3. §-a.
A papír alapú ügyirat az önkormányzati hivatalok egységes irattári
tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendeletnek
megfelelően, az alábbiak szerint: (Szülő adatai nélkül anyakönyvezett
gyermekek nyilvántartása IT:J101 nem selejtezhető)

Adatkezelés
időtartama:
Adattovábbítás
címzettjei:
Adatfeldolgozó:
Automatizált
döntéshozatal:
Adattovábbítás
harmadik országba:

Illetékes anyakönyvvezető és gyámhatóság.
Nincs
Nincs
Nincs

XXV.
A gyermek családi jogállására vonatkozó adatok
A kiskorú, a kiskorú szüleinek személyazonosító adatai (családi és
Kezelt
személyes utóneve, születési családi és utóneve, születési helye, születési ideje,
adatok:
anyja születési családi és utóneve), lakcím, tartózkodási hely címe,
értesítési (levelezési cím).
Az adatok forrása:
Anyakönyvvezető értesítése, szülő önkéntes adatszolgáltatása.
Jelen adatkezelési tájékoztató a www.pesterzsebet.hu honlapon
(ügyintézés,/e-ügyintézés menüponton belül, adatvédelem-GDPR
Érintettek
menüpont alatt) megtekinthető, továbbá a Közművelődési,
tájékoztatása:
Egészségügyi és Szociális Osztály titkárságán ügyfélfogadási időben
papír alapon is megtekinthető (1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.
fsz. 7. szoba).
Adatkezelés célja:
A gyermek családi jogállásának rendezése.
GDPR II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint jogszabályi
kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelést meghatározó jogszabályok:
Adatkezelés jogalapja: - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXIII. törvény 135. § (2) bekezdése;
- a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-és hatáskörök ellátásáról,
valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló
331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 3. §-a.
A papír alapú ügyirat az önkormányzati hivatalok egységes irattári
Adatkezelés
tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendeletnek
időtartama:
megfelelően, az alábbiak szerint: (Szülő adatai nélkül anyakönyvezett
gyermekek nyilvántartása IT:J101 nem selejtezhető)
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Adattovábbítás
címzettjei:
Adatfeldolgozó:
Automatizált
döntéshozatal:
Adattovábbítás
harmadik országba:

Illetékes anyakönyvvezető és gyámhatóság.
Nincs.
Nincs
Nincs

XXVI.
Szülői felügyeleti jog gyakorlásával kapcsolatos ügyek – a gyermek nevének
megállapítása
A kiskorú, a kiskorú szüleinek személyazonosító adatai (családi és
Kezelt
személyes utóneve, születési családi és utóneve, születési helye, születési ideje,
adatok:
anyja születési családi és utóneve), lakcím, tartózkodási hely címe,
értesítési (levelezési cím).
Az adatok forrása:
Anyakönyvvezető értesítése, szülő önkéntes adatszolgáltatása.
Jelen adatkezelési tájékoztató a www.pesterzsebet.hu honlapon
(ügyintézés,/e-ügyintézés menüponton belül, adatvédelem-GDPR
Érintettek
menüpont alatt) megtekinthető, továbbá a Közművelődési,
tájékoztatása:
Egészségügyi és Szociális Osztály titkárságán ügyfélfogadási időben
papír alapon is megtekinthető (1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.
fsz. 7. szoba).
Adatkezelés célja:
A gyermek nevének megállapítása.
GDPR II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint jogszabályi
kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelést meghatározó jogszabályok:
Adatkezelés jogalapja: - a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi
eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 21. §-a;
- a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-és hatáskörök ellátásáról,
valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló
331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja.
A papír alapú ügyirat az önkormányzati hivatalok egységes irattári
tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendeletnek
Adatkezelés
megfelelően, az alábbiak szerint: (Szülő adatai nélkül anyakönyvezett
időtartama:
gyermekek nyilvántartása IT:J101 nem selejtezhető)
Adattovábbítás
címzettjei:

Illetékes anyakönyvvezető és gyámhatóság.

Adatfeldolgozó:

Nincs

33
Automatizált
döntéshozatal:

Nincs

Adattovábbbítás
harmadik országba:

Nincs

Hatályos:
2020. augusztus 24. napjától

Jóváhagyta:
dr. Demjanovich Orsolya s.k.
jegyző

