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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FOLYAMATLEÍRÁS A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS 

KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSRŐL 

 

A Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 

(2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül 

helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint ezúton 

tájékoztatja Önt, jelen tájékoztatóval és folyamatleírással az Ön személyes adatai kezelésével 

kapcsolatos minden tényről. A folyamatban való részvétellel Ön, mint érintett a jelen folyamatleírás 

szerint válik az adatkezelés érintettjévé. 

  

AZ ADATKEZELŐ PONTOS MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI: 

 

Intézmény/Adatkezelő:   Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság 
Adatkezelő adószáma:   16747654210 

Adatkezelő székhelye:   3300 Eger, Arany János utca 20/A. 

Az adatkezeléssel érintett telephelyek:      

Család-és Gyermekjóléti Központ   
3300 Eger, Szvorényi utca 50/A 

Család-és Gyermekjóléti Központ Belvárosi 

Alapszolgáltatási Csoportja  

3300 Eger, Pacsirta utca 10. 

Család-és Gyermekjóléti Központ Felsővárosi 

Alapszolgáltatási Csoportja  

3300 Eger, Kallómalom utca 88. 

Család-és Gyermekjóléti Központ Szalai Közösségi Ház 
3300 Eger, Árnyékszala utca 42. 
 

Törzskönyvi nyilvántartási száma:  647151 

Adatkezelő képviselője:   Perczéné Bocsi Orsolya 

Telefon/fax:   36/785-422 

E-mail:   igazgatosag@gyermekjoleteger.hu 

Honlap:   www.gyermekjoleteger.hu   

Intézmény Fenntartója:    Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata  

 
Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: 

Molnárné Jakab Erika molnarne.erika@gyermekjoleteger.hu 

 

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: 

Gyermekjóléti alapellátás biztosítása a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi 

XXXI. törvény (Gyvt.) 94. § alapján. 

A Gyvt. 15. § (2) bekezdés a) pont alapján személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti 

szolgáltatás biztosítása. 

Adatkezelés további célja: 

- A Gyvt-ben meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel segítséget nyújt a gyermekek 

jogainak és érdekeinek érvényesítésében, a szülői kötelességek teljesítésében. 

- A szociális munka módszereivel és eszközeivel biztosítja a gyermekek testi és lelki egészségét, 

családban történő nevelkedését, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult 

veszélyeztetettség megszüntetését, a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését, illetve a 

gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőtt társadalmi beilleszkedését. 

- Elősegíteni a gyermek családban történő nevelkedését, melyet a gyermek és családi helyzetéhez, 

szükségletihez igazodva kell nyújtani. 
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- Biztosítani a családjából bármely okból kikerült gyermek biztonságát, korához és 

szükségleteihez igazodó gondozását, nevelését, egészséges személyiségfejlődését. 

 

Továbbá a vonatkozó jogszabályokban előírt kötelező adatszolgáltatások és nyilvántartások, 

dokumentációk vezetése. 

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: 
Az adatkezelés az Adatkezelőre ruházott közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont alapján, amely 

jogalap magába olvasztja, elnyeli a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti – az adatkezelés az 

adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges – jogalapot. Továbbá fennáll a 

GDPR 9. cikk (2) bekezdés b), h) pontjában foglalt feltételek, amelyek lehetővé teszik az Intézmény 

számára különleges (egészségügyi) személyes adat kezelését. 

[Vonatkozó tagállami jogszabályok:  

- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, 

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény (Szoctv.), 

- a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet, 

- a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM 

rendelet, 

- a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a 

személyes gondoskodást nyújtó szervekés személyek által kezelt személyes adatokról szóló 

235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet, 

- az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM 

rendelet]   

 

KEZELT ADATOK KÖRE: 

A gyermekek védelmét biztosító feladat- és hatáskört gyakorló szerv a Gyvt-ben szabályozott feladatai 

ellátásához a Gyvt. 135-136. §-ban felsorolt adatkörben, az ott meghatározott célok teljesüléséhez 

elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat kezelheti. (1. sz. melléklet) 

 

AZ ADATKEZELÉSBE BEVONT ADATFELDOLGOZÓK ÉS AZ ADATFELDOLGOZÁSI MŰVELET 

MEGJELÖLÉSE: 

Az Adatkezelő az adatkezelésbe adatfeldolgozót nem von be.  

 

AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, A MEGJELÖLT 

JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA: 

Az Adatkezelő az adatokat harmadik fél részére kizárólag jogszabály kötelezése alapján továbbít 

[különösen Gyvt. 135. § (6), (6a), (6b), (7), 136. §, 136/A. §, 136/B. §].  

 

Továbbá felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő 

kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során 

személyes adatok átadására kötelezi az Adatkezelőt úgy Adatkezelő jogszabályi kötelezettségét 

teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsájtani. 

 

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA: 

A Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság hatályos Iratkezelési szabályzatában foglaltak szerint az 

ellátáshoz kapcsolódó ügykörök szerint rögzített megőrzési idők az irányadóak. 

   

A Gyvt. 142. §-a alapján a személyes gondoskodásban részesülő személyekről az ellátó intézmény 

vezetője nyilvántartást vezet, amely nyilvántartásból a jogosultság megszűnésétől, illetve a gyermek 

nagykorúságától számított 25 év elteltével törölni kell az adott személyre vonatkozó adatokat. 

 

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL TÉNYE:  
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Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik. 

 

AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA: 

A család – és gyermekjóléti központ feladatait a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és együttműködésük feltételeiről szóló 15/1998. 

(IV. 30.) NM rendelet végrehajtási rendelete szabályozza. 

Az adatkezelés folyamatát a fenti jogszabályok, valamint a gyámhatóságokról  valamint a 

gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. évi (IX.10.) Korm. rendelet, valamint  a 

gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes 

gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII.17.) 

Korm. rendelet határozza meg.  

 

Az Intézményhez érkező dokumentumok, az Intézmény működése körében és gyermekjóléti 

tevékenységével összefüggésben keletkezett dokumentumokat az Intézmény erre kijelölt alkalmazottai 

kezelhetik. 

 

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és 

szervezési intézkedéseket, amelyek a GDPR és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre 

juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 

nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. 

 

A dokumentumok tárolása elektronikusan – saját tulajdonában lévő szigorú jogosultsági kiosztáson 

alapuló hozzáféréssel és jelszóval biztosított számítógépen – és papíralapon – zárható irodában, zárható 

szekrényben, szigorú és leszabályozott hozzáférés mellett – történik. 

 

Adatkezelés érintettje: gyermekjóléti ellátásra jogosult, nevében eljárni jogosult 

Adatkezelés módja: elektronikusan, papíralapon 

Az érintett jogai: hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz, tiltakozáshoz való jog 

 

AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK: 

Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az 

alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet jelen adatkezelési folyamat tekintetében: 

 kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 

 kérheti személyes adatainak helyesbítését, 

 kérheti személyes adatai törlését, amennyiben a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt 

valamely feltétel fennáll, 

 kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,   

 tiltakozhat az adatkezelés ellen: Ön jogosult arra, hogy a közérdekű vagy közhatalmi 

jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés 

ellen tiltakozzon. Amennyiben az adatok kezelése ellen tiltakozik, úgy az adatot az Adatkezelő 

nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos 

okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival 

szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 

kapcsolódnak. 

 Jogorvoslattal élhet.  

 

Kérelmét – személyes adatokkal kapcsolatos kérelem – elsősorban írásban terjesztheti be az 

Adatkezelőnek címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Az igényt munkatársunk rögzíti 

és a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével 

kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem 

összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja, ellenben erről a kérelem 

kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk. 
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Amennyiben nem intézkedünk, a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal 

élhet. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal Ön fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz vagy a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti Törvényszékhez.  

 

Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, hogy ha előbb az Adatkezelőhöz, esetünkben 

tehát hozzánk fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. 

Javasoljuk ezért, hogy először az Adatkezelővel vegye fel a kapcsolatot! 
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1. sz. melléklet 

Adatok különösen: 

a) a gyermek 

aa) személyazonosító adatainak, társadalombiztosítási azonosító jelére és adóazonosító jelére 

vonatkozó, 

ab) anyanyelvére vonatkozó, 

ac) családi jogállására vonatkozó, 

ad) veszélyeztetettségének megállapításához szükséges és elégséges adatainak, így különösen vagyoni 

helyzetére, környezetére, élelmezésére, ruházatára, lakhatási viszonyaira vonatkozó, 

ae) megfelelő ellátásához, gondozásához szükséges és elégséges adatainak, így különösen a 

személyiségére, magatartására, személyes kapcsolataira, szokásaira, tanulmányi eredményeire, 

neveltségi állapotára vonatkozó, 

af) egészségi állapotára vonatkozó, 

ag) büntetlen előéletére, illetve a vele kapcsolatos hatósági, bírósági eljárásokra, határozatokra 

vonatkozó, 

ah) kóros szenvedélyére vonatkozó, 

ai)   áldozattá válásának körülményeire vonatkozó, a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az 

állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ást.) 16. § (2) bekezdés a)-

c) pontjában meghatározott, 

aj) fényképére, a róla készített mozgóképre vonatkozó, 

ak) hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetére vonatkozó; 

 

b) a szülő, törvényes képviselő, befogadó szülő 

ba) személyazonosító, és a társadalombiztosítási azonosító jelére vonatkozó, 

bb) vagyoni helyzetére, munkahelyére, iskolai végzettségére, kapcsolataira vonatkozó, 

bc) gyermekneveléssel összefüggő, így különösen életvezetésére, nevelési magatartására vonatkozó, 

bd) egészségi állapotára vonatkozó, 

be) büntetlen előéletére vonatkozó, 

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

meghatározott; 

 

c) a gyermek 

ca) testvéreinek személyazonosító és társadalombiztosítási azonosító jelére vonatkozó, 

cb)https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700031.tv - lbj1074id4599 saját gyermekének 

személyazonosító és társadalombiztosítási azonosító jelére vonatkozó, 

cc) kapcsolattartásra jogosult hozzátartozójának személyazonosító és társadalombiztosítási azonosító 

jelére vonatkozó, 

cd) lakóhelyén életvitelszerűen tartózkodó személyek személyazonosító és személyes körülményeire 

vonatkozó, 

ce) sorsának megtervezése szempontjából jelentőséggel bíró személyek, így különösen a korábbi 

gondozók, szomszédok elérhetőségére vonatkozó, 

cf)https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700031.tv - lbj1076id4599 háziorvosának, 

védőnőjének, amennyiben óvodai, iskolai nevelésben részesül, a nevelési-oktatási intézmény 

vezetőjének elérhetőségére vonatkozó; 

 

d) a javítóintézetben ellátott fiatalkorúnak, és a vele a javítóintézetben együttesen elhelyezett 

gyermekének 

da) személyazonosító, valamint a társadalombiztosítási azonosító jelére vonatkozó, 

db) anyanyelvére vonatkozó, 

dc) megfelelő javítóintézeti ellátásához, neveléséhez szükséges és elégséges adatainak, így különösen a 

személyiségére, magatartására, személyes kapcsolataira, szokásaira, tanulmányi eredményeire, 

neveltségi állapotára vonatkozó, 

dd) egészségi állapotára vonatkozó, 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700031.tv#lbj1067id4599
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700031.tv#lbj1074id4599
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700031.tv#lbj1076id4599
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de) büntetlen előéletére, valamint a vele kapcsolatos hatósági, bírósági eljárásokra, határozatokra 

vonatkozó, 

df) kóros szenvedélyére vonatkozó, 

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

meghatározott, 

dh) a kapcsolattartáshoz való jogának biztosítása érdekében a vele kapcsolattartásra jogosult személyek 

személyazonosító, 

di) a javítóintézet utógondozó részlegén történő ellátás biztosítása érdekében szükséges és elégséges 

adatainak, így különösen vagyoni helyzetére, környezetére, élelmezésére, ruházatára, lakhatási 

viszonyaira vonatkozó 

adatainak a kezelésére. 

 


