ADATLELTÁR
Az intézmény (adatkezelő) neve, székhelye, központi telefonszáma-, email címe:
Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény
3300 Eger, Szalapart utca 84.
Központi telefon: +36-36-428-114, e-mail cím: titkarsag@heves-harmonia.hu
Az adatkezelő képviselőjének és adatvédelmi tisztviselőjének neve, levelezési címe,
telefonszáma, email címe:
Képviselő: Víg Józsefné, intézményvezető
3300 Eger, Szalapart utca 84.
Központi telefon: +36-36-428-114, e-mail cím: titkarsag@heves-harmonia.hu
Adatvédelmi tisztviselő: jelenleg nincs
Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve:
Állami gondoskodás alatt lévő ellátottak nyilvántartása

1.

Az adatokért felelős
munkakörének megnevezése

2.

A kezelt adat minősítése (*1)

3.

Az adat formátuma (*2)

intézményvezető,
vezető ápoló,
mentálhigiénés munkatárs,
szociális munkatárs,
gyermekvédelmi csoport kisgyermek nevelői,
nevelő
személyes adat,
különleges személyes adat
papír alapú nyilvántartás
fájl alapú nyilvántartás
A Heves Megyei Harmónia Egyesített
Szociális Intézmény Állami gondoskodás
alatt lévő ellátottak nyilvántartása
1997. évi XXXI. törvény
a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,
valamint személyek szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről

4.

Az adatkezelés célja

5.

Az adatkezelés jogalapja (*3)

6.

Az adatkezelés időtartama

folyamatos

Az érintettek köre (*4)

A Heves Megyei Harmónia Egyesített
Szociális Intézmény fenntartásában működő
állami gondoskodás alatt lévő ellátottak

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.

17.

Az adatok forrása (*5)

érintett nyilatkozata,
hatósági nyilvántartás

Az adatok fajtái (*6)

név, születési hely, idő, anyja neve,TAJ szám,
adószám, lakcím, törvényes képviselő adatai,
mentálhigiénés állapot, ápolási és gondozási
adatok, gyámhivatali iratanyagok

A hozzáférés módja (*7)

papír alapon,
saját szerveren

Olyan címzettek kategóriái,
akikkel
O a személyes adatot
közlik, vagy közölni fogják
A különböző adatkategóriák
törlésére előirányzott határidők
Az adatok védelmére tett
technikai és szervezési
intézkedések leírása
Adatfeldolgozó neve, címe
Adatfeldolgozónak az
adatkezeléssel összefüggő
tevékenységének leírása
Az adatkezeléssel érintett
adatokkal kapcsolatosan
esetleges bekövetkező
adatvédelmi incidens lehetséges
körülményei

Az adatkezeléssel érintett
adatokkal kapcsolatosan
esetleges bekövetkező
adatvédelmi incidens lehetséges
hatásai, kockázatai a
természetes személyek jogaira
és szabadságára

Gyámhivatal, TEGYESZ, törvényes képviselő,
Család- és Gyermekjóléti Központ, Heves
Megyei Gyermekvédelmi Központ,
Heves Megyei Kormányhivatal, Ellenőrző
szervek
Iratkezelési Szabályzatban meghatározott
időpontban
37-8/2018/201.(05.22.) intézményvezetői
utasítással kiadott Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzat szerint
adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe
nem releváns

Ezeknél az adatoknál lehetséges a GDPR 4.
cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan
sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy
jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy
az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi.
Ezeknél az adatoknál a megfelelő és kellő
idejű intézkedés hiányában lehetséges a
GDPR preambulumának (85). pontja szerinti
kockázat fennállása, a felmerülő kockázat az
alábbi hátrányokat okozhatja a természetes
személy részére:
- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat
bekövetkezését,
- a személyes adataik feletti rendelkezés
elvesztését vagy a jogaik korlátozását,
- hátrányos megkülönböztetést,

18.

Az adatkezelőnek az esetleges
adatvédelmi incidens elhárítása
érdekében tett intézkedései

- a pénzügyi veszteséget,
- a jó hírnév sérelmét,
- a szakmai titoktartási kötelezettség által
védett személyes adatok bizalmas jellegének
sérülését,
- egyéb jelentős gazdasági vagy szociális
hátrányt.
37-8/2018/201.(05.22.) intézményvezetői
utasítással kiadott Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzat szerint

ADATLELTÁR
Az intézmény (adatkezelő) neve, székhelye, központi telefonszáma-, email címe:
Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény
3300 Eger, Szalapart utca 84.
Központi telefon: +36-36-428-114, e-mail cím: titkarsag@heves-harmonia.hu
Az adatkezelő képviselőjének és adatvédelmi tisztviselőjének neve, levelezési címe,
telefonszáma, email címe:
Képviselő: Víg Józsefné, intézményvezető
3300 Eger, Szalapart utca 84.
Központi telefon: +36-36-428-114, e-mail cím: titkarsag@heves-harmonia.hu
Adatvédelmi tisztviselő: jelenleg nincs
Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve:
Ápolási, gondozási dokumentációk

Az adatokért felelős
1.
munkakörének megnevezése

2.

A kezelt adat minősítése (*1)

3.

Az adat formátuma (*2)

intézményvezető, vezető ápoló,
szociális munkatársak (telephelyvezetők),
osztály és részlegvezető ápolók,
ápolók, gondozók,
vezető pedagógus/konduktor
szociális munkatárs
személyes adat,
különleges személyes adat
papír alapú nyilvántartás,
fájl alapú nyilvántartás
A Heves Megyei Harmónia Egyesített
Szociális Intézmény ellátottainak ápolási,
gondozási dokumentációk nyilvántartása
A személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 1/2000 (I. 7.)
SZCSM rendelet 7. § és 8. §, valamint 50. §

4.

Az adatkezelés célja

5.

Az adatkezelés jogalapja (*3)

6.

Az adatkezelés időtartama

folyamatos

7.

Az érintettek köre (*4)

A Heves Megyei Harmónia Egyesített
Szociális Intézmény fenntartásában működő
intézmények lakói

8.

Az adatok forrása (*5)

érintett nyilatkozata,
hatósági nyilvántartás

9.

10.

11.
12.
13.

14.
15.

16.

17.

Az adatok fajtái (*6)

név, születési hely, idő, anyja neve, Taj szám,
mentálhigiénés állapot,
ápolási és gondozási adatok

A hozzáférés módja (*7)

papír alapon,
saját szerveren

Olyan címzettek kategóriái,
akikkel
O a személyes adatot
közlik, vagy közölni fogják
A különböző adatkategóriák
törlésére előirányzott határidők
Az adatok védelmére tett
technikai és szervezési
intézkedések leírása
Adatfeldolgozó neve, címe
Adatfeldolgozónak az
adatkezeléssel összefüggő
tevékenységének leírása
Az adatkezeléssel érintett
adatokkal kapcsolatosan
esetleges bekövetkező
adatvédelmi incidens lehetséges
körülményei

Az adatkezeléssel érintett
adatokkal kapcsolatosan
esetleges bekövetkező
adatvédelmi incidens lehetséges
hatásai, kockázatai a
természetes személyek jogaira
és szabadságára

Ellenőrző szervek
Iratkezelési Szabályzatban meghatározott
időpontban
37-8/2018/201.(05.22.) intézményvezetői
utasítással kiadott Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzat szerint
adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe
nem releváns

Ezeknél az adatoknál lehetséges a GDPR 4.
cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan
sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy
jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy
az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi.
Ezeknél az adatoknál a megfelelő és kellő
idejű intézkedés hiányában lehetséges a
GDPR preambulumának (85). pontja szerinti
kockázat fennállása, a felmerülő kockázat az
alábbi hátrányokat okozhatja a természetes
személy részére:
- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat
bekövetkezését,
- a személyes adataik feletti rendelkezés
elvesztését vagy a jogaik korlátozását,
- hátrányos megkülönböztetést,
- a pénzügyi veszteséget,
- a jó hírnév sérelmét,
- a szakmai titoktartási kötelezettség által
védett személyes adatok bizalmas jellegének
sérülését,
- egyéb jelentős gazdasági vagy szociális

18.

Az adatkezelőnek az esetleges
adatvédelmi incidens elhárítása
érdekében tett intézkedései

hátrányt.
37-8/2018/201.(05.22.) intézményvezetői
utasítással kiadott Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzat szerint

ADATLELTÁR
Az intézmény (adatkezelő) neve, székhelye, központi telefonszáma-, email címe:
Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény
3300 Eger, Szalapart utca 84.
Központi telefon: +36-36-428-114, e-mail cím: titkarsag@heves-harmonia.hu

Az adatkezelő képviselőjének és adatvédelmi tisztviselőjének neve, levelezési címe,
telefonszáma, email címe:
Képviselő: Víg Józsefné, intézményvezető
3300 Eger, Szalapart utca 84.
Központi telefon: +36-36-428-114, e-mail cím: titkarsag@heves-harmonia.hu
Adatvédelmi tisztviselő: jelenleg nincs
Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve:
Beérkezett és kimenő levelek nyilvántartása
Az adatokért felelős
1.
munkakörének megnevezése

Intézményvezető,
vezető ápoló,
titkárnő

A kezelt adat minősítése (*1)

személyes adat

3.

Az adat formátuma (*2)

papíralapú nyilvántartás,
fájl alapú nyilvántartás,
internetes felület

4.

Az adatkezelés célja

Beérkezett és kimenő levelek nyilvántartása
Papirusz iktatórendszerben való rögzítése

5.

Az adatkezelés jogalapja (*3)

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet
a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének
általános követelményeiről
A 2017. évben jóváhagyott Heves Megyei
Harmónia Egyesített Szociális Intézmény
Ügyiratkezelési szabályzatban foglaltak
szerint

6.

Az adatkezelés időtartama

folyamatos

7.

Az érintettek köre (*4)

A Heves Megyei Harmónia Egyesített
Szociális Intézménnyel írásbeli kapcsolatban
állók köre
2011.évi CXCV törvény

8.

Az adatok forrása (*5)

az érintett nyilatkozata
más adatkezelő nyilvántartása

2.

Az adatok fajtái (*6)

személyes adatok (név, születési hely, idő,
anyja neve, lakcím, TAJ, adó- és lakcím
kártya, bér és pénzforgalmi adatok)
pénzügyi adatok,
vállalkozók adatai,
Intézmény adatai

10.

A hozzáférés módja (*7)

papír alapon,
saját szerveren

11.

Olyan címzettek kategóriái,
akikkel
O a személyes adatot
közlik, vagy közölni fogják

külön kérelemre

12.

A különböző adatkategóriák
törlésére előirányzott határidők

Iratkezelési szabályzatban meghatározott
időpontban

Az adatok védelmére tett
3 technikai és szervezési
.
intézkedések leírása
Adatfeldolgozó neve, címe
Adatfeldolgozónak az
adatkezeléssel összefüggő
tevékenységének leírása

37-8/2018/201.(05.22.) intézményvezetői
utasítással kiadott Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzat szerint
adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe

9.

13.

14.
15.

16.

Az adatkezeléssel érintett
adatokkal kapcsolatosan
esetleges bekövetkező
adatvédelmi incidens lehetséges
körülményei

17.

Az adatkezeléssel érintett
adatokkal kapcsolatosan
esetleges bekövetkező
adatvédelmi incidens lehetséges
hatásai, kockázatai a
természetes személyek jogaira
és szabadságára

nem releváns
Ezeknél az adatoknál lehetséges a GDPR 4.
cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan
sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy
jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy
az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi.
Ezeknél az adatoknál a megfelelő és kellő
idejű intézkedés hiányában lehetséges a
GDPR preambulumának (85). pontja szerinti
kockázat fennállása, a felmerülő kockázat az
alábbi hátrányokat okozhatja a természetes
személy részére:
- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat
bekövetkezését,
- a személyes adataik feletti rendelkezés
elvesztését vagy a jogaik korlátozását,
- hátrányos megkülönböztetést,
- a pénzügyi veszteséget,
- a jó hírnév sérelmét,

18.

Az adatkezelőnek az esetleges
adatvédelmi incidens elhárítása
érdekében tett intézkedései

- a szakmai titoktartási kötelezettség által
védett személyes adatok bizalmas jellegének
sérülését,
- egyéb jelentős gazdasági vagy szociális
hátrányt.
37-8/2018/201.(05.22.) intézményvezetői
utasítással kiadott Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzat szerint

ADATLELTÁR
Az intézmény (adatkezelő) neve, székhelye, központi telefonszáma-, email címe:
Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény
3300 Eger, Szalapart utca 84.
Központi telefon: +36-36-428-114, e-mail cím: titkarsag@heves-harmonia.hu
Az adatkezelő képviselőjének és adatvédelmi tisztviselőjének neve, levelezési címe,
telefonszáma, email címe:
Képviselő: Víg Józsefné, intézményvezető
3300 Eger, Szalapart utca 84.
Központi telefon: +36-36-428-114, e-mail cím: titkarsag@heves-harmonia.hu
Adatvédelmi tisztviselő: jelenleg nincs
Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve:
Egészségügyi, szociális adatok nyilvántartása

Az adatokért felelős
1.
munkakörének megnevezése

2.

A kezelt adat minősítése (*1)

3.

Az adat formátuma (*2)

4.

Az adatkezelés célja

5.

Az adatkezelés jogalapja (*3)

6.

Az adatkezelés időtartama

7.

Az érintettek köre (*4)

intézményvezető, vezető ápoló,
szociális munkatársak (telephelyvezetők),
osztály és részlegvezető ápolók,
ápolók, gondozók,
vezető pedagógus/konduktor
szociális munkatárs
mentálhigiénés munkatárs
személyes adat,
különleges személyes adat
papír alapú nyilvántartás,
fájl alapú nyilvántartás
internetes felület
A Heves Megyei Harmónia Egyesített
Szociális Intézmény ellátottak egészségügyi
és szociális adatainak nyilvántartása
Törvényen alapuló adatkezelés a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény
A személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 1/2000 (I. 7.)
SZCSM rendelet.50. § valamint 53. §
Az ellátotti jogviszony megkezdésétől annak
megszűnéséig, folyamatosan
Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális
Intézmény ellátottjai

8.

9.

10.

11.
12.
13.

14.
15.

16.

17.

Az adatok forrása (*5)

érintett nyilatkozata,
hatósági nyilvántartás

Az adatok fajtái (*6)

név, születési hely, idő, anyja neve, TAJ,
lakcím adatok, szociális helyzetre és
egészségügyi állapotra vonatkozó adatok,
hozzátartozó/törvényes képviselő adatai,
elérhetősége

A hozzáférés módja (*7)

papír alapon,
saját szerveren

Olyan címzettek kategóriái,
akikkel
O a személyes adatot
közlik, vagy közölni fogják
A különböző adatkategóriák
törlésére előirányzott határidők
Az adatok védelmére tett
technikai és szervezési
intézkedések leírása
Adatfeldolgozó neve, címe
Adatfeldolgozónak az
adatkezeléssel összefüggő
tevékenységének leírása
Az adatkezeléssel érintett
adatokkal kapcsolatosan
esetleges bekövetkező
adatvédelmi incidens lehetséges
körülményei

Az adatkezeléssel érintett
adatokkal kapcsolatosan
esetleges bekövetkező
adatvédelmi incidens lehetséges
hatásai, kockázatai a
természetes személyek jogaira
és szabadságára

törvényes képviselő,
ellenőrző szervek,
Egészségügyi szakellátást nyújtó szervek
Iratkezelési Szabályzatban meghatározott
időpontban
37-8/2018/201.(05.22.) intézményvezetői
utasítással kiadott Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzat szerint
adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe
nem releváns

Ezeknél az adatoknál lehetséges a GDPR 4.
cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan
sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy
jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy
az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi.
Ezeknél az adatoknál a megfelelő és kellő
idejű intézkedés hiányában lehetséges a
GDPR preambulumának (85). pontja szerinti
kockázat fennállása, a felmerülő kockázat az
alábbi hátrányokat okozhatja a természetes
személy részére:
- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat
bekövetkezését,
- a személyes adataik feletti rendelkezés
elvesztését vagy a jogaik korlátozását,
- hátrányos megkülönböztetést,

18.

Az adatkezelőnek az esetleges
adatvédelmi incidens elhárítása
érdekében tett intézkedései

- a pénzügyi veszteséget,
- a jó hírnév sérelmét,
- a szakmai titoktartási kötelezettség által
védett személyes adatok bizalmas jellegének
sérülését,
- egyéb jelentős gazdasági vagy szociális
hátrányt.
37-8/2018/201.(05.22.) intézményvezetői
utasítással kiadott Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzat szerint

ADATLELTÁR
Az intézmény (adatkezelő) neve, székhelye, központi telefonszáma-, email címe:
Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény
3300 Eger, Szalapart utca 84.
Központi telefon: +36-36-428-114, e-mail cím: titkarsag@heves-harmonia.hu
Az adatkezelő képviselőjének és adatvédelmi tisztviselőjének neve, levelezési címe,
telefonszáma, email címe:
Képviselő: Víg Józsefné, intézményvezető
3300 Eger, Szalapart utca 84.
Központi telefon: +36-36-428-114, e-mail cím: titkarsag@heves-harmonia.hu
Adatvédelmi tisztviselő: jelenleg nincs
Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve:
Egyéni gyógyszer felhasználás nyilvántartása
Az adatokért felelős
1.
munkakörének megnevezése

2.

A kezelt adat minősítése (*1)

vezető ápoló,
szociális munkatársak (telephelyvezetők),
osztály és részlegvezető ápolók,
ápolók, gondozók
személyes adat
papír alapú nyilvántartás,
fájl alapú nyilvántartás,
internetes felület
Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális
Intézményben ellátottak
gyógyszerfelhasználás nyilvántartása,
gyógyszerrendelés nyilvántartása, a
gyógyszeres terápiájának dokumentálása Az
egyéni gyógyszer felhasználás Novodata
rendszerben való rögzítése.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 1/2000 (I. 7.)
SZCSM rendelet.52. §

3.

Az adat formátuma (*2)

4.

Az adatkezelés célja

5.

Az adatkezelés jogalapja (*3)

6.

Az adatkezelés időtartama

folyamatos

Az érintettek köre (*4)

A Heves Megyei Harmónia Egyesített
Szociális Intézmény fenntartásában működő
intézmények ellátottai

7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

14.
15.

16.

17.

Az adatok forrása (*5)

érintett nyilatkozata,
más adatkezelő nyilvántartása

Az adatok fajtái (*6)

név, születési hely, idő, anyja neve, TAJ szám,
egyéni gyógyszer felhasználási adatok,
közgyógyellátás igazolvány szám

A hozzáférés módja (*7)

saját szerveren
papír alapon

Olyan címzettek kategóriái,
akikkel
O a személyes adatot
közlik, vagy közölni fogják
A különböző adatkategóriák
törlésére előirányzott határidők
Az adatok védelmére tett
technikai és szervezési
intézkedések leírása
Adatfeldolgozó neve, címe
Adatfeldolgozónak az
adatkezeléssel összefüggő
tevékenységének leírása
Az adatkezeléssel érintett
adatokkal kapcsolatosan
esetleges bekövetkező
adatvédelmi incidens lehetséges
körülményei

Az adatkezeléssel érintett
adatokkal kapcsolatosan
esetleges bekövetkező
adatvédelmi incidens lehetséges
hatásai, kockázatai a
természetes személyek jogaira
és szabadságára

Gyógyszertár,
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő,
Kórházak, törvényes képviselő
Iratkezelési Szabályzatban meghatározott
időpontban
37-8/2018/201.(05.22.) intézményvezetői
utasítással kiadott Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzat szerint
adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe
nem releváns

Ezeknél az adatoknál lehetséges a GDPR 4.
cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan
sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy
jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy
az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi.
Ezeknél az adatoknál a megfelelő és kellő
idejű intézkedés hiányában lehetséges a
GDPR preambulumának (85). pontja szerinti
kockázat fennállása, a felmerülő kockázat az
alábbi hátrányokat okozhatja a természetes
személy részére:
- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat
bekövetkezését,
- a személyes adataik feletti rendelkezés
elvesztését vagy a jogaik korlátozását,
- hátrányos megkülönböztetést,
- a pénzügyi veszteséget,
- a jó hírnév sérelmét,
- a szakmai titoktartási kötelezettség által

18.

Az adatkezelőnek az esetleges
adatvédelmi incidens elhárítása
érdekében tett intézkedései

védett személyes adatok bizalmas jellegének
sérülését,
- egyéb jelentős gazdasági vagy szociális
hátrányt.
37-8/2018/201.(05.22.) intézményvezetői
utasítással kiadott Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzat szerint

ADATLELTÁR
Az intézmény (adatkezelő) neve, székhelye, központi telefonszáma-, email címe:
Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény
3300 Eger, Szalapart utca 84.
Központi telefon: +36-36-428-114, e-mail cím: titkarsag@heves-harmonia.hu
Adatvédelmi tisztviselő: jelenleg nincs
Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve:
Ellátottak adatai
Az adatokért felelős
1.
munkakörének
1
megnevezése

2.

A kezelt adat minősítése (*1)

intézményvezető,
vezető ápoló,
szociális munkatársak (telephelyvezetők),
szociális munkatárs
személyes adat,
személyes különleges adat
papír alapú nyilvántartás,
fájl alapú nyilvántartás,
internetes felület
A Heves Megyei Harmónia Egyesített
Szociális Intézményben élő ellátottakkal
kapcsolatos adatok nyilvántartása
A személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 1/2000 (I. 7.)
SZCSM rendelet.

3.

Az adat formátuma (*2)

4.

Az adatkezelés célja

5.

Az adatkezelés jogalapja (*3)

6.

Az adatkezelés időtartama

folyamatos

7.

Az érintettek köre (*4)

A Heves Megyei Harmónia Egyesített
Szociális Intézmény ellátottai

8.

Az adatok forrása (*5)

9.

Az adatok fajtái (*6)

10.

A hozzáférés módja (*7)

az érintett nyilatkozata,
hatósági nyilvántartás,
más adatkezelő nyilvántartása
név, születési hely, idő, anyja neve, TAJ szám,
adó- és lakcím kártya,közgyógy igazolvány
szám, egészségügyi és szociális adatok,
törvényes képviselő adatai, ellátásra
vonatkozó adatok, pénzügyi adatok
papír alapon,
saját szerveren

11.

12.
13.

14.
15.

16.

Olyan címzettek kategóriái,
akikkel
O a személyes adatot
közlik, vagy közölni fogják
A különböző adatkategóriák
törlésére előirányzott határidők
Az adatok védelmére tett
technikai és szervezési
intézkedések leírása
Adatfeldolgozó neve, címe
Adatfeldolgozónak az
adatkezeléssel összefüggő
tevékenységének leírása
Az adatkezeléssel érintett
adatokkal kapcsolatosan
esetleges bekövetkező
adatvédelmi incidens lehetséges
körülményei

17.

Az adatkezeléssel érintett
adatokkal kapcsolatosan
esetleges bekövetkező
adatvédelmi incidens lehetséges
hatásai, kockázatai a
természetes személyek jogaira
és szabadságára

18.

Az adatkezelőnek az esetleges
adatvédelmi incidens elhárítása
érdekében tett intézkedései

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Heves Megyei Kirendeltsége,
Magyar Államkincstár,
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság,
törvényes képviselő
Iratkezelési Szabályzatban meghatározott
időpontban
37-8/2018/201.(05.22.) intézményvezetői
utasítással kiadott Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzat szerint
adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe
nem releváns

Ezeknél az adatoknál lehetséges a GDPR 4.
cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan
sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy
jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy
az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi.
Ezeknél az adatoknál a megfelelő és kellő
idejű intézkedés hiányában lehetséges a
GDPR preambulumának (85). pontja szerinti
kockázat fennállása, a felmerülő kockázat az
alábbi hátrányokat okozhatja a természetes
személy részére:
- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat
bekövetkezését,
- a személyes adataik feletti rendelkezés
elvesztését vagy a jogaik korlátozását,
- hátrányos megkülönböztetést,
- a pénzügyi veszteséget,
- a jó hírnév sérelmét,
- a szakmai titoktartási kötelezettség által
védett személyes adatok bizalmas jellegének
sérülését,
- egyéb jelentős gazdasági vagy szociális
hátrányt.
37-8/2018/201.(05.22.) intézményvezetői
utasítással kiadott Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzat szerint

ADATLELTÁR
Az intézmény (adatkezelő) neve, székhelye, központi telefonszáma-, email címe:
Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény
3300 Eger, Szalapart utca 84.
Központi telefon: +36-36-428-114, e-mail cím: titkarsag@heves-harmonia.hu
Az adatkezelő képviselőjének és adatvédelmi tisztviselőjének neve, levelezési címe,
telefonszáma, email címe:
Képviselő: Víg Józsefné, intézményvezető
3300 Eger, Szalapart utca 84.
Központi telefon: +36-36-428-114, e-mail cím: titkarsag@heves-harmonia.hu
Adatvédelmi tisztviselő: jelenleg nincs
Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve:
Fejlesztési tervek, fejlesztési naplók nyilvántartása

Az adatokért felelős
1.
munkakörének megnevezése

vezető pedagógus/konduktor,
Fejlesztő pedagógusok
Konduktorok,
terápiás munkatárs,
gyógypedagógiai asszisztens
személyes adat,
különleges személyes adat

2.

A kezelt adat minősítése (*1)

3.

Az adat formátuma (*2)

Papír alapú nyilvántartás,
fájl alapú nyilvántartás

4.

Az adatkezelés célja

Fejlesztési tervek, naplók nyilvántartása és
ezzel kapcsolatos dokumentumok vezetése.

5.

Az adatkezelés jogalapja (*3)

A személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 1/2000 (I. 7.)
SZCSM rendelet 9. §

6.

Az adatkezelés időtartama

folyamatos

7.

Az érintettek köre (*4)

A Heves Megyei Harmónia Egyesített
Szociális Intézmény ellátottai

8.

érintett nyilatkozata,

9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

Az adatok forrása (*5)

más adatkezelő nyilvántartása

Az adatok fajtái (*6)

név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím,
TAJ kártya,közgyógy igazolvány szám,
egészségügyi és szociális adatok, törvényes
képviselő adatai,betegség kód, terápiás kód,
oktatási azonosító

A hozzáférés módja (*7)

papír alapon,
saját szerveren

Olyan címzettek kategóriái,
akikkel
O a személyes adatot
közlik, vagy közölni fogják
A különböző adatkategóriák
törlésére előirányzott határidők
Az adatok védelmére tett
technikai és szervezési
intézkedések leírása
Adatfeldolgozó neve, címe
Adatfeldolgozónak az
adatkezeléssel összefüggő
tevékenységének leírása

16.

Az adatkezeléssel érintett
adatokkal kapcsolatosan
esetleges bekövetkező
adatvédelmi incidens lehetséges
körülményei

17.

Az adatkezeléssel érintett
adatokkal kapcsolatosan
esetleges bekövetkező
adatvédelmi incidens lehetséges
hatásai, kockázatai a
természetes személyek jogaira
és szabadságára

Ellenőrző szervek
Iratkezelési szabályzatban meghatározott
időpontban
37-8/2018/201.(05.22.) intézményvezetői
utasítással kiadott Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzat szerint
adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe
nem releváns
Ezeknél az adatoknál lehetséges a GDPR 4.
cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan
sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy
jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy
az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi.
Ezeknél az adatoknál a megfelelő és kellő
idejű intézkedés hiányában lehetséges a
GDPR preambulumának (85). pontja szerinti
kockázat fennállása, a felmerülő kockázat az
alábbi hátrányokat okozhatja a természetes
személy részére:
- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat
bekövetkezését,
- a személyes adataik feletti rendelkezés
elvesztését vagy a jogaik korlátozását,
- hátrányos megkülönböztetést,
- a pénzügyi veszteséget,
- a jó hírnév sérelmét,

18.

Az adatkezelőnek az esetleges
adatvédelmi incidens elhárítása
érdekében tett intézkedései

- a szakmai titoktartási kötelezettség által
védett személyes adatok bizalmas jellegének
sérülését,
- egyéb jelentős gazdasági vagy szociális
hátrányt.
37-8/2018/201.(05.22.) intézményvezetői
utasítással kiadott Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzat szerint

ADATLELTÁR
Az intézmény (adatkezelő) neve, székhelye, központi telefonszáma-, email címe:
Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény
3300 Eger, Szalapart utca 84.
Központi telefon: +36-36-428-114, e-mail cím: titkarsag@heves-harmonia.hu
Az adatkezelő képviselőjének és adatvédelmi tisztviselőjének neve, levelezési címe,
telefonszáma, email címe:
Képviselő: Víg Józsefné, intézményvezető
3300 Eger, Szalapart utca 84.
Központi telefon: +36-36-428-114, e-mail cím: titkarsag@heves-harmonia.hu
Adatvédelmi tisztviselő: jelenleg nincs
Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve:
Fejlesztő foglalkoztatás nyilvántartása
Az adatokért felelős
1.
munkakörének megnevezése

2.

A kezelt adat minősítése (*1)

3.

Az adat formátuma (*2)

4.

Az adatkezelés célja

5.

Az adatkezelés jogalapja (*3)

6.

Az adatkezelés időtartama

7.
8.

Az érintettek köre (*4)

vezető pedagógus/konduktor,
szociális munkatárs,
munkaügyi előadó,
fejlesztő pedagógus
személyes adat,
különleges személyes adat
papír alapú nyilvántartás
fájl alapú nyilvántartás
Fejlesztő foglalkoztatásban résztvevő
ellátottak nyilvántartása, szerződések,
jelenléti ívek és az ezzel kapcsolatos
dokumentumok vezetése, adatbázisokba
való rögzítése.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 1/2000 (I. 7.)
SZCSM rendelet.110/J. §, 110/K, 110/L.,
110/M.
folyamatos
A Heves Megyei Harmónia Egyesített
Szociális Intézmény fenntartásában Fejlesztő
foglalkoztatásban résztvevő ellátottak
érintett nyilatkozata

9.

10.

11.
12.
13.

14.
15.

16.

17.

Az adatok forrása (*5)

más adatkezelő nyilvántartása

Az adatok fajtái (*6)

név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím,
TAJ szám, adószám, jövedelmére vonatkozó
adatok, egészségügyi állapotára vonatkozó
adatok, törvényes képviselő neve,
elérhetősége, jelenléti ív

A hozzáférés módja (*7)

saját szerveren,
papír alapon

Olyan címzettek kategóriái,
akikkel
O a személyes adatot
közlik, vagy közölni fogják
A különböző adatkategóriák
törlésére előirányzott határidők
Az adatok védelmére tett
technikai és szervezési
intézkedések leírása
Adatfeldolgozó neve, címe
Adatfeldolgozónak az
adatkezeléssel összefüggő
tevékenységének leírása
Az adatkezeléssel érintett
adatokkal kapcsolatosan
esetleges bekövetkező
adatvédelmi incidens lehetséges
körülményei

Az adatkezeléssel érintett
adatokkal kapcsolatosan
esetleges bekövetkező
adatvédelmi incidens lehetséges
hatásai, kockázatai a
természetes személyek jogaira
és szabadságára

Magyar Állam Kincstár
Ellenőrző szervek
Iratkezelési Szabályzatban meghatározott
időpontban
37-8/2018/201.(05.22.) intézményvezetői
utasítással kiadott Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzat szerint
adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe
nem releváns

Ezeknél az adatoknál lehetséges a GDPR 4.
cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan
sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy
jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy
az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi.
Ezeknél az adatoknál a megfelelő és kellő
idejű intézkedés hiányában lehetséges a
GDPR preambulumának (85). pontja szerinti
kockázat fennállása, a felmerülő kockázat az
alábbi hátrányokat okozhatja a természetes
személy részére:
- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat
bekövetkezését,
- a személyes adataik feletti rendelkezés
elvesztését vagy a jogaik korlátozását,
- hátrányos megkülönböztetést,
- a pénzügyi veszteséget,
- a jó hírnév sérelmét,

18.

Az adatkezelőnek az esetleges
adatvédelmi incidens elhárítása
érdekében tett intézkedései

- a szakmai titoktartási kötelezettség által
védett személyes adatok bizalmas jellegének
sérülését,
- egyéb jelentős gazdasági vagy szociális
hátrányt.
37-8/2018/201.(05.22.) intézményvezetői
utasítással kiadott Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzat szerint

ADATLELTÁR
Az intézmény (adatkezelő) neve, székhelye, központi telefonszáma-, email címe:
Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény
3300 Eger, Szalapart utca 84.
Központi telefon: +36-36-428-114, e-mail cím: titkarsag@heves-harmonia.hu
Az adatkezelő képviselőjének és adatvédelmi tisztviselőjének neve, levelezési címe,
telefonszáma, email címe:
Képviselő: Víg Józsefné, intézményvezető
3300 Eger, Szalapart utca 84.
Központi telefon: +36-36-428-114, e-mail cím: titkarsag@heves-harmonia.hu
Adatvédelmi tisztviselő: jelenleg nincs
Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve:
Gondozási és élelmezési napok nyilvántartása
Az adatokért felelős
1.
munkakörének megnevezése

Élelmezés vezető,
Szociális munkatárs,
gazdasági ügyintéző
személyes adat,
különleges személyes adat

2.

A kezelt adat minősítése (*1)

3.

Az adat formátuma (*2)

papír alapú nyilvántartás
fájl alapú nyilvántartás

4.

Az adatkezelés célja

Gondozási és élelmezési napok nyilvántartás,
Ecostat programban való rögzítése.

5.

Az adatkezelés jogalapja (*3)

A személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.)
Korm. rendelet 21. §.-a alapján a gondozási
napokról vezetett nyilvántartás

6.

Az adatkezelés időtartama

jogviszony fennállása idejéig, folyamatos

7.

Az érintettek köre (*4)

Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális
Intézmény
ellátottak, munkavállalók

8.

Az adatok forrása (*5)

érintett nyilatkozata
más adatkezelő nyilvántartása

9.
10.

Az adatok fajtái (*6)

A hozzáférés módja (*7)

név, gondozási és élelmezési napok száma,
távollét oka és napjainak száma,
diéta kód
papír alapú nyilvántartás
saját szerveren

11.

12.
13.

14.
15.

16.

Olyan címzettek kategóriái,
akikkel
O a személyes adatot
közlik, vagy közölni fogják
A különböző adatkategóriák
törlésére előirányzott határidők
Az adatok védelmére tett
technikai és szervezési
intézkedések leírása
Adatfeldolgozó neve, címe
Adatfeldolgozónak az
adatkezeléssel összefüggő
tevékenységének leírása
Az adatkezeléssel érintett
adatokkal kapcsolatosan
esetleges bekövetkező
adatvédelmi incidens lehetséges
körülményei

17.

Az adatkezeléssel érintett
adatokkal kapcsolatosan
esetleges bekövetkező
adatvédelmi incidens lehetséges
hatásai, kockázatai a
természetes személyek jogaira
és szabadságára

18.

Az adatkezelőnek az esetleges
adatvédelmi incidens elhárítása
érdekében tett intézkedései

Intézményvezető,
intézmény gazdasági vezető,
ellenőrző szervek munkatársai,
SZGYF
Iratkezelési Szabályzatban meghatározott
időpontban
37-8/2018/201.(05.22.) intézményvezetői
utasítással kiadott Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzat szerint
adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe
nem releváns

Ezeknél az adatoknál lehetséges a GDPR 4.
cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan
sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy
jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy
az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi.
Ezeknél az adatoknál a megfelelő és kellő
idejű intézkedés hiányában lehetséges a
GDPR preambulumának (85). pontja szerinti
kockázat fennállása, a felmerülő kockázat az
alábbi hátrányokat okozhatja a természetes
személy részére:
- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat
bekövetkezését,
- a személyes adataik feletti rendelkezés
elvesztését vagy a jogaik korlátozását,
- hátrányos megkülönböztetést,
- a pénzügyi veszteséget,
- a jó hírnév sérelmét,
- a szakmai titoktartási kötelezettség által
védett személyes adatok bizalmas jellegének
sérülését,
- egyéb jelentős gazdasági vagy szociális
hátrányt.
37-8/2018/201.(05.22.) intézményvezetői
utasítással kiadott Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzat szerint

ADATLELTÁR
Az intézmény (adatkezelő) neve, székhelye, központi telefonszáma-, email címe:
Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény
3300 Eger, Szalapart utca 84.
Központi telefon: +36-36-428-114, e-mail cím: titkarsag@heves-harmonia.hu
Az adatkezelő képviselőjének és adatvédelmi tisztviselőjének neve, levelezési címe,
telefonszáma, email címe:
Képviselő: Víg Józsefné, intézményvezető
3300 Eger, Szalapart utca 84.
Központi telefon: +36-36-428-114, e-mail cím: titkarsag@heves-harmonia.hu
Adatvédelmi tisztviselő: jelenleg nincs
Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve:
Járóbeteg szakellátás nyilvántartása
Az adatokért felelős
1.
munkakörének megnevezése
2.

A kezelt adat minősítése (*1)

vezető pedagógus/konduktor,
gyógypedagógiai asszisztens,
konduktor
személyes adat,
személyes különleges adat
papír alapú nyilvántartás,
fájl alapú nyilvántartás,
internetes felület
A Heves Megyei Harmónia Egyesített
Szociális Intézmény járóbeteg szakellátásban
részesülő ellátottak nyilvántartása, az
ellátottak által igénybe vett szolgáltatások
OEP –felé való jelentése.

3.

Az adat formátuma (*2)

4.

Az adatkezelés célja

5.

Az adatkezelés jogalapja (*3)

1997. évi LXXXIII. törvény
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

6.

Az adatkezelés időtartama

folyamatos

7.

Az érintettek köre (*4)

A Heves Megyei Harmónia Egyesített
Szociális Intézmény járóbeteg szakellátásban
részesülő ellátottai

8.

Az adatok forrása (*5)

érintett nyilatkozata,
más adatkezelő nyilvántartása

9.

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

Az adatok fajtái (*6)

10.

11.
12.
13.

14.
15.

16.

17.

A hozzáférés módja (*7)
Olyan címzettek kategóriái,
akikkel
O a személyes adatot
közlik, vagy közölni fogják
A különböző adatkategóriák
törlésére előirányzott határidők
Az adatok védelmére tett
technikai és szervezési
intézkedések leírása
Adatfeldolgozó neve, címe
Adatfeldolgozónak az
adatkezeléssel összefüggő
tevékenységének leírása
Az adatkezeléssel érintett
adatokkal kapcsolatosan
esetleges bekövetkező
adatvédelmi incidens lehetséges
körülményei

Az adatkezeléssel érintett
adatokkal kapcsolatosan
esetleges bekövetkező
adatvédelmi incidens lehetséges
hatásai, kockázatai a
természetes személyek jogaira
és szabadságára

TAJ, adó- és lakcím kártya,közgyógy
igazolvány szám, kórelőzmény, diagnózis,
törvényes képviselő adatai, ellátásra
vonatkozó adatok
papír alapon,
saját szerveren
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Iratkezelési Szabályzatban meghatározott
időpontban
37-8/2018/201.(05.22.) intézményvezetői
utasítással kiadott Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzat szerint
adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe
nem releváns

Ezeknél az adatoknál lehetséges a GDPR 4.
cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan
sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy
jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy
az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi.
Ezeknél az adatoknál a megfelelő és kellő
idejű intézkedés hiányában lehetséges a
GDPR preambulumának (85). pontja szerinti
kockázat fennállása, a felmerülő kockázat az
alábbi hátrányokat okozhatja a természetes
személy részére:
- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat
bekövetkezését,
- a személyes adataik feletti rendelkezés
elvesztését vagy a jogaik korlátozását,
- hátrányos megkülönböztetést,
- a pénzügyi veszteséget,
- a jó hírnév sérelmét,
- a szakmai titoktartási kötelezettség által
védett személyes adatok bizalmas jellegének
sérülését,

18.

Az adatkezelőnek az esetleges
adatvédelmi incidens elhárítása
érdekében tett intézkedései

- egyéb jelentős gazdasági vagy szociális
hátrányt.
37-8/2018/201.(05.22.) intézményvezetői
utasítással kiadott Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzat szerint

ADATLELTÁR
Az intézmény (adatkezelő) neve, székhelye, központi telefonszáma-, email címe:
Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény
3300 Eger, Szalapart utca 84.
Központi telefon: +36-36-428-114, e-mail cím: titkarsag@heves-harmonia.hu
Az adatkezelő képviselőjének és adatvédelmi tisztviselőjének neve, levelezési címe,
telefonszáma, email címe:
Képviselő: Víg Józsefné, intézményvezető
3300 Eger, Szalapart utca 84.
Központi telefon: +36-36-428-114, e-mail cím: titkarsag@heves-harmonia.hu
Adatvédelmi tisztviselő: jelenleg nincs
Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve:
Költőpénzkezelés
Az adatokért felelős
1.
munkakörének megnevezése

pénztáros, pénztáros-adminisztrátor,
gazdasági ügyintéző,
mentálhigiénés munkatárs

2.

A kezelt adat minősítése (*1)

személyes adat

3.

Az adat formátuma (*2)

papír alapú nyilvántartás
fájl alapú nyilvántartás

4.

Az adatkezelés célja

Az ellátottak költőpénz kezelésének
nyilvántartása

5.

Az adatkezelés jogalapja (*3)

A szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §ának (1) bekezdés e) pontja a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény
A személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és
működési feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.)
SzCsM. rendelet 61. §

6.
7.

Az adatkezelés időtartama

Érintett hozzájárulásának ideéjig, folyamatos

Az érintettek köre (*4)

A Heves Megyei Harmónia Egyesített
Szociális Intézménnyel ellátottja,

hozzátartozója vagy ellátott törvényes
képviselője
8.

9.

10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

Az adatok forrása (*5)

az érintett nyilatkozata,
más adatkezelő nyilvántartása

Az adatok fajtái (*6)

név, születési hely, idő, anyja neve lakcím- taj
és adóigazolvány, pénzkezeléssel kapcsolatos
dokumnetumok, bankszámla adatok

A hozzáférés módja (*7)

papír alapon,
saját szerveren

Olyan címzettek kategóriái,
akikkel
O a személyes adatot
közlik, vagy közölni fogják
A különböző adatkategóriák
törlésére előirányzott határidők
Az adatok védelmére tett
technikai és szervezési
intézkedések leírása
Adatfeldolgozó neve, címe

Adatfeldolgozónak az
adatkezeléssel összefüggő
tevékenységének leírása
Az adatkezeléssel érintett
adatokkal kapcsolatosan
esetleges bekövetkező
adatvédelmi incidens lehetséges
körülményei

Az adatkezeléssel érintett
adatokkal kapcsolatosan
esetleges bekövetkező
adatvédelmi incidens lehetséges
hatásai, kockázatai a
természetes személyek jogaira
és szabadságára

Ellátott, hozzátartozó vagy törvényes
képviselő, Ellenőrző szervek
Iratkezelési Szabályzatban meghatározott
időpontban
37-8/2018/201.(05.22.) intézményvezetői
utasítással kiadott Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzat szerint
CompuTREND Zrt., 1119 Budapest, Fehérvári út
84/A. II.em, Email: info@computrend.hu, Tel.: +361-353-9650
Adatbázishoz való hozzáférés, programfrissítés,
hibajavítás.

Ezeknél az adatoknál lehetséges a GDPR 4.
cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan
sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy
jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy
az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi.
Ezeknél az adatoknál a megfelelő és kellő
idejű intézkedés hiányában lehetséges a
GDPR preambulumának (85). pontja szerinti
kockázat fennállása, a felmerülő kockázat az
alábbi hátrányokat okozhatja a természetes
személy részére:
- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat
bekövetkezését,
- a személyes adataik feletti rendelkezés

18.

Az adatkezelőnek az esetleges
adatvédelmi incidens elhárítása
érdekében tett intézkedései

elvesztését vagy a jogaik korlátozását,
- hátrányos megkülönböztetést,
- a pénzügyi veszteséget,
- a jó hírnév sérelmét,
- a szakmai titoktartási kötelezettség által
védett személyes adatok bizalmas jellegének
sérülését,
- egyéb jelentős gazdasági vagy szociális
hátrányt.
37-8/2018/201.(05.22.) intézményvezetői
utasítással kiadott Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzat szerint

ADATLELTÁR
Az intézmény (adatkezelő) neve, székhelye, központi telefonszáma-, email címe:
Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény
3300 Eger, Szalapart utca 84.
Központi telefon: +36-36-428-114, e-mail cím: titkarsag@heves-harmonia.hu
Az adatkezelő képviselőjének és adatvédelmi tisztviselőjének neve, levelezési címe,
telefonszáma, email címe:
Képviselő: Víg Józsefné, intézményvezető
3300 Eger, Szalapart utca 84.
Központi telefon: +36-36-428-114, e-mail cím: titkarsag@heves-harmonia.hu
Adatvédelmi tisztviselő: jelenleg nincs
Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve:
Lakóotthonban élő ellátottak nyilvántartása
Az adatokért felelős
1.
munkakörének megnevezése

2.

A kezelt adat minősítése (*1)

3.

Az adat formátuma (*2)

4.

Az adatkezelés célja

5.

Az adatkezelés jogalapja (*3)

6.

Az adatkezelés időtartama

7.
8.
9.

Az érintettek köre (*4)

Az adatok forrása (*5)

intézményvezető,
vezető ápoló,
fejlesztőpedagógus
ápolók, gondozók
személyes adat,
személyes különleges adat
papír alapú nyilvántartás
fájl alapú nyilvántartás,
internetes felület
A Heves Megyei Harmónia Egyesített
Szociális Intézmény Lakóotthonában élő
ellátottak nyilvántartása valamint ápolási,
gondozási és egészségügyi adatainak
nyilvántartása
A személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 1/2000 (I. 7.)
SZCSM rendelet 88. § - 99 § valamint 100. §
folyamatos
A Heves Megyei Harmónia Egyesített
Szociális Intézmény Lakóotthonában élő
ellátottak
érintett nyilatkozata,
hatósági nyilvántartás
név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím,

Az adatok fajtái (*6)

10.

11.
12.
13.

14.
15.

16.

17.

A hozzáférés módja (*7)
Olyan címzettek kategóriái,
akikkel
O a személyes adatot
közlik, vagy közölni fogják
A különböző adatkategóriák
törlésére előirányzott határidők
Az adatok védelmére tett
technikai és szervezési
intézkedések leírása
Adatfeldolgozó neve, címe
Adatfeldolgozónak az
adatkezeléssel összefüggő
tevékenységének leírása
Az adatkezeléssel érintett
adatokkal kapcsolatosan
esetleges bekövetkező
adatvédelmi incidens lehetséges
körülményei

Az adatkezeléssel érintett
adatokkal kapcsolatosan
esetleges bekövetkező
adatvédelmi incidens lehetséges
hatásai, kockázatai a
természetes személyek jogaira
és szabadságára

TAJ, adó- és lakcím kártya,közgyógy
igazolvány szám, betegség kód, terápiás kód,
egészségügyi és szociális adatok, törvényes
képviselő adatai, ellátásra vonatkozó adatok,
pénzügyi adatok
papír alapon,
saját szerveren
Ellenőrző szervek
Iratkezelési Szabályzatban meghatározott
időpontban
37-8/2018/201.(05.22.) intézményvezetői
utasítással kiadott Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzat szerint
adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe
nem releváns

Ezeknél az adatoknál lehetséges a GDPR 4.
cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan
sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy
jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy
az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi.
Ezeknél az adatoknál a megfelelő és kellő
idejű intézkedés hiányában lehetséges a
GDPR preambulumának (85). pontja szerinti
kockázat fennállása, a felmerülő kockázat az
alábbi hátrányokat okozhatja a természetes
személy részére:
- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat
bekövetkezését,
- a személyes adataik feletti rendelkezés
elvesztését vagy a jogaik korlátozását,
- hátrányos megkülönböztetést,
- a pénzügyi veszteséget,
- a jó hírnév sérelmét,
- a szakmai titoktartási kötelezettség által
védett személyes adatok bizalmas jellegének

18.

Az adatkezelőnek az esetleges
adatvédelmi incidens elhárítása
érdekében tett intézkedései

sérülését,
- egyéb jelentős gazdasági vagy szociális
hátrányt.
37-8/2018/201.(05.22.) intézményvezetői
utasítással kiadott Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzat szerint

ADATLELTÁR
Az intézmény (adatkezelő) neve, székhelye, központi telefonszáma-, email címe:
Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény
3300 Eger, Szalapart utca 84.
Központi telefon: +36-36-428-114, e-mail cím: titkarsag@heves-harmonia.hu
Az adatkezelő képviselőjének és adatvédelmi tisztviselőjének neve, levelezési címe,
telefonszáma, email címe:
Képviselő: Víg Józsefné, intézményvezető
3300 Eger, Szalapart utca 84.
Központi telefon: +36-36-428-114, e-mail cím: titkarsag@heves-harmonia.hu
Adatvédelmi tisztviselő: jelenleg nincs
Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve:
Munkavállalók adatai

2.

3.

Az adatokért felelős
1.
munkakörének megnevezése

Intézményvezető,
vezető ápoló,
munkaügyi ügyintéző és előadó

A kezelt adat minősítése (*1)

személyes adat

Az adat formátuma (*2)

papír alapú nyilvántartás,
fájl alapú nyilvántartás,
internetes felület

4.

Az adatkezelés célja

5.

Az adatkezelés jogalapja (*3)

6.

Az adatkezelés időtartama

A Heves Megyei Harmónia Egyesített
Szociális Intézménnyel közalkalmazotti-,
közmunka- illetőleg fejlesztő foglalkoztatási
jogviszonyt
létesíteni
kívánó
és
az
adatkezelővel foglalkoztatási jogviszonyban
álló
természetes személyek
adatainak
nyilvántartása.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII: törvény
A személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 1/2000 (I. 7.)
SZCSM rendelet.
Az adatkezelővel foglalkoztatási jogviszonyt
létesíteni kívánó természetes személyek
adatait
a
foglalkoztatási
jogviszony

7.

Az érintettek köre (*4)

8.

Az adatok forrása (*5)

9.

Az adatok fajtái (*6)

10.

11.
12.
13.

14.
15.

16.

17.

A hozzáférés módja (*7)
Olyan címzettek kategóriái,
akikkel
O a személyes adatot
közlik, vagy közölni fogják
A különböző adatkategóriák
törlésére előirányzott határidők
Az adatok védelmére tett
technikai és szervezési
intézkedések leírása
Adatfeldolgozó neve, címe
Adatfeldolgozónak az
adatkezeléssel összefüggő
tevékenységének leírása
Az adatkezeléssel érintett
adatokkal kapcsolatosan
esetleges bekövetkező
adatvédelmi incidens lehetséges
körülményei

Az adatkezeléssel érintett
adatokkal kapcsolatosan
esetleges bekövetkező
adatvédelmi incidens lehetséges
hatásai, kockázatai a
természetes személyek jogaira

létesítéséről szóló döntés meghozataláig,
foglalkoztatási jogviszony létesítése esetén a
foglalkoztatási jogviszony megszűnéséig
kezeli az adatkezelő, folyamatosan.
A Heves Megyei Harmónia Egyesített
Szociális Intézménnyel közalkalmazotti és
egyéb jogviszonyt létesítő munkavállalók
az érintett nyilatkozata,
hatósági nyilvántartás,
más adatkezelő nyilvántartása
név, születési hely, idő, anyja neve, családi
állapot, TAJ, adó- és lakcím kártya,
bankszámla szám, bér- és jövedelemadatok
papír alapon,
saját szerveren
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Heves Megyei Kirendeltsége,
Magyar Államkincstár
Iratkezelési Szabályzatban meghatározott
időpontban
37-8/2018/201.(05.22.) intézményvezetői
utasítással kiadott Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzat szerint
adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe
nem releváns

Ezeknél az adatoknál lehetséges a GDPR 4.
cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan
sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy
jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy
az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi.
Ezeknél az adatoknál a megfelelő és kellő
idejű intézkedés hiányában lehetséges a
GDPR preambulumának (85). pontja szerinti
kockázat fennállása, a felmerülő kockázat az
alábbi hátrányokat okozhatja a természetes
személy részére:

és szabadságára

18.

Az adatkezelőnek az esetleges
adatvédelmi incidens elhárítása
érdekében tett intézkedései

- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat
bekövetkezését,
- a személyes adataik feletti rendelkezés
elvesztését vagy a jogaik korlátozását,
- hátrányos megkülönböztetést,
- a pénzügyi veszteséget,
- a jó hírnév sérelmét,
- a szakmai titoktartási kötelezettség által
védett személyes adatok bizalmas jellegének
sérülését,
- egyéb jelentős gazdasági vagy szociális
hátrányt.
37-8/2018/201.(05.22.) intézményvezetői
utasítással kiadott Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzat szerint

ADATLELTÁR
Az intézmény (adatkezelő) neve, székhelye, központi telefonszáma-, email címe:
Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény
3300 Eger, Szalapart utca 84.
Központi telefon: +36-36-428-114, e-mail cím: titkarsag@heves-harmonia.hu
Az adatkezelő képviselőjének és adatvédelmi tisztviselőjének neve, levelezési címe,
telefonszáma, email címe:
Képviselő: Víg Józsefné, intézményvezető
3300 Eger, Szalapart utca 84.
Központi telefon: +36-36-428-114, e-mail cím: titkarsag@heves-harmonia.hu
Adatvédelmi tisztviselő: jelenleg nincs
Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve:
Nappali ellátásban részesülők nyilvántartása
Az adatokért felelős
1.
munkakörének megnevezése

2.

A kezelt adat minősítése (*1)

3.

Az adat formátuma (*2)

4.

Az adatkezelés célja

5.

Az adatkezelés jogalapja (*3)

6.

Az adatkezelés időtartama

7.
8.
9.

Az érintettek köre (*4)
Az adatok forrása (*5)

Intézményvezető,
szociális munkatárs,
vezető pedagógus/konduktor,
fejlesztő pedagógus
személyes adat,
személyes különleges adat
papír alapú nyilvántartás
fájl alapú nyilvántartás,
internetes felület
A Heves Megyei Harmónia Egyesített
Szociális Intézmény nappali ellátásában
részesülő ellátottakkal kapcsolatos adatok
nyilvántartása, adatbázisba való rögzítése.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 1/2000 (I. 7.)
SZCSM rendelet 74 §-80 § valamint 81. § és
82. §
folyamatos
A Heves Megyei Harmónia Egyesített
Szociális Intézmény nappali ellátásban
részesülő ellátottai
az érintett nyilatkozata,
más adatkezelő nyilvántartása
név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím,

Az adatok fajtái (*6)

10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.

17.

A hozzáférés módja (*7)
Olyan címzettek kategóriái,
akikkel
O a személyes adatot
közlik, vagy közölni fogják
A különböző adatkategóriák
törlésére előirányzott határidők
Az adatok védelmére tett
technikai és szervezési
intézkedések leírása
Adatfeldolgozó neve, címe
Adatfeldolgozónak az
adatkezeléssel összefüggő
tevékenységének leírása
Az adatkezeléssel érintett
adatokkal kapcsolatosan
esetleges bekövetkező
adatvédelmi incidens lehetséges
körülményei

Az adatkezeléssel érintett
adatokkal kapcsolatosan
esetleges bekövetkező
adatvédelmi incidens lehetséges
hatásai, kockázatai a
természetes személyek jogaira
és szabadságára

TAJ, adó- és lakcím kártya,közgyógy
igazolvány szám, betegség kód, terápiás kód,
egészségügyi és szociális adatok, törvényes
képviselő adatai, ellátásra vonatkozó adatok,
pénzügyi adatok
papír alapon,
saját szerveren
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Heves Megyei Kirendeltsége,
Magyar Államkincstár,
törvényes képviselő
Ellenőrző szervek
Iratkezelési Szabályzatban meghatározott
időpontban
37-8/2018/201.(05.22.) intézményvezetői
utasítással kiadott Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzat szerint
adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe
nem releváns

Ezeknél az adatoknál lehetséges a GDPR 4.
cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan
sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy
jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy
az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi.
Ezeknél az adatoknál a megfelelő és kellő
idejű intézkedés hiányában lehetséges a
GDPR preambulumának (85). pontja szerinti
kockázat fennállása, a felmerülő kockázat az
alábbi hátrányokat okozhatja a természetes
személy részére:
- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat
bekövetkezését,
- a személyes adataik feletti rendelkezés
elvesztését vagy a jogaik korlátozását,
- hátrányos megkülönböztetést,
- a pénzügyi veszteséget,
- a jó hírnév sérelmét,
- a szakmai titoktartási kötelezettség által

18.

Az adatkezelőnek az esetleges
adatvédelmi incidens elhárítása
érdekében tett intézkedései

védett személyes adatok bizalmas jellegének
sérülését,
- egyéb jelentős gazdasági vagy szociális
hátrányt.
37-8/2018/201.(05.22.) intézményvezetői
utasítással kiadott Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzat szerint

ADATLELTÁR
Az intézmény (adatkezelő) neve, székhelye, központi telefonszáma-, email címe:
Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény
3300 Eger, Szalapart utca 84.
Központi telefon: +36-36-428-114, e-mail cím: titkarsag@heves-harmonia.hu
Az adatkezelő képviselőjének és adatvédelmi tisztviselőjének neve, levelezési címe,
telefonszáma, email címe:
Képviselő: Víg Józsefné, intézményvezető
3300 Eger, Szalapart utca 84.
Központi telefon: +36-36-428-114, e-mail cím: titkarsag@heves-harmonia.hu
Adatvédelmi tisztviselő: jelenleg nincs
Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve:
Rendkívüli események nyilvántartása

Az adatokért felelős
1.
munkakörének megnevezése

2.

A kezelt adat minősítése (*1)

3.

Az adat formátuma (*2)

4.

5.

6.
7.
8.
9.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja (*3)
Az adatkezelés időtartama
Az érintettek köre (*4)
Az adatok forrása (*5)
Az adatok fajtái (*6)

Intézményvezető
vezető ápoló,
osztály és részlegvezető ápolók,
szociális munkatárs (telephelyvezető)
ápolók, gondozók
személyes adat,
különleges személyes adat
papír alapú nyilvántartás,
fájl alapú nyilvántartás
A Heves Megyei Harmónia Egyesített
Szociális Intézményben történt rendkívüli
események nyilvántartása
15/1998 (IV.30.)NM rendelet 119§(1),1997.évi
XXXI.tv. XXI. Fejezet,
Szabályzat a rendkívüli eseményekkel
kapcsolatos intézkedések rendjéről
Az ellátotti jogviszony megkezdésétől annak
megszűnéséig, folyamatosan
Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális
Intézmény ellátottai
érintett nyilatkozata,
más adatkezelő nyilvántartása
név, születési hely, idő, anyja neve, TAJ,
lakcím adatok, gondozás helye, egyéb, az
eseménnyel kapcsolatos adatok

10.

11.
12.
13.

14.
15.

16.

A hozzáférés módja (*7)
Olyan címzettek kategóriái,
akikkel
O a személyes adatot
közlik, vagy közölni fogják
A különböző adatkategóriák
törlésére előirányzott határidők
Az adatok védelmére tett
technikai és szervezési
intézkedések leírása
Adatfeldolgozó neve, címe
Adatfeldolgozónak az
adatkezeléssel összefüggő
tevékenységének leírása
Az adatkezeléssel érintett
adatokkal kapcsolatosan
esetleges bekövetkező
adatvédelmi incidens lehetséges
körülményei

17.

Az adatkezeléssel érintett
adatokkal kapcsolatosan
esetleges bekövetkező
adatvédelmi incidens lehetséges
hatásai, kockázatai a
természetes személyek jogaira
és szabadságára

18.

Az adatkezelőnek az esetleges

papír alapon,
saját szerveren
Ellátott jogi képviselő
Iratkezelési Szabályzatban meghatározott
időpontban
37-8/2018/201.(05.22.) intézményvezetői
utasítással kiadott Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzat szerint
adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe
nem releváns

Ezeknél az adatoknál lehetséges a GDPR 4.
cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan
sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy
jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy
az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi.
Ezeknél az adatoknál a megfelelő és kellő
idejű intézkedés hiányában lehetséges a
GDPR preambulumának (85). pontja szerinti
kockázat fennállása, a felmerülő kockázat az
alábbi hátrányokat okozhatja a természetes
személy részére:
- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat
bekövetkezését,
- a személyes adataik feletti rendelkezés
elvesztését vagy a jogaik korlátozását,
- hátrányos megkülönböztetést,
- a pénzügyi veszteséget,
- a jó hírnév sérelmét,
- a szakmai titoktartási kötelezettség által
védett személyes adatok bizalmas jellegének
sérülését,
- egyéb jelentős gazdasági vagy szociális
hátrányt.
37-8/2018/201.(05.22.) intézményvezetői

adatvédelmi incidens elhárítása
érdekében tett intézkedései

utasítással kiadott Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzat szerint

ADATLELTÁR
Az intézmény (adatkezelő) neve, székhelye, központi telefonszáma-, email címe:
Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény
3300 Eger, Szalapart utca 84.
Központi telefon: +36-36-428-114, e-mail cím: titkarsag@heves-harmonia.hu
Az adatkezelő képviselőjének és adatvédelmi tisztviselőjének neve, levelezési címe,
telefonszáma, email címe:
Képviselő: Víg Józsefné, intézményvezető
3300 Eger, Szalapart utca 84.
Központi telefon: +36-36-428-114, e-mail cím: titkarsag@heves-harmonia.hu
Adatvédelmi tisztviselő: jelenleg nincs
Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve:
Térítési díj, térítési díj túlfizetés, térítési díj hátralék nyilvántartása
Az adatokért felelős
1.
munkakörének megnevezése
2.

A kezelt adat minősítése (*1)

3.

Az adat formátuma (*2)

4.

Az adatkezelés célja

5.

Az adatkezelés jogalapja (*3)

6.

Az adatkezelés időtartama

7.

Az érintettek köre (*4)

8.

Az adatok forrása (*5)

pénztáros,
gazdasági ügyintéző
személyes adat
papír alapú nyilvántartás,
fájl alapú nyilvántartás,
internetes felület
A Heves Megyei Harmónia Egyesített
Szociális Intézmény ellátottjainak térítési díj
befizetés, túlfizetés és hátralék nyilvántartása
1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés e)
pontjának felhatalmazása alapján 114. §119/A. §
29/1993. (II.17.) Korm. rendelet 31.§.(2)
bekezdés
Az ellátotti jogviszony fennállás idejéig,
folyamatos
A Heves Megyei Harmónia Egyesített
Szociális Intézmény ellátottai, hozzátartozói,
törvényes képviselői
érintett nyilatkozata,
más adatkezelő nyilvántartása

Az adatok fajtái (*6)

név, születési hely, idő, anyja neve, adószám,
lakcím, térítési díj adatai, bankszámla adatok,
jövedelem adatai, törvényes képviselő adatai

10.

A hozzáférés módja (*7)

saját szerveren
papír alapon

11.

Olyan címzettek kategóriái,
akikkel
O a személyes adatot
közlik, vagy közölni fogják

9.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

A különböző adatkategóriák
törlésére előirányzott határidők
Az adatok védelmére tett
technikai és szervezési
intézkedések leírása
Adatfeldolgozó neve, címe

Adatfeldolgozónak az
adatkezeléssel összefüggő
tevékenységének leírása
Az adatkezeléssel érintett
adatokkal kapcsolatosan
esetleges bekövetkező
adatvédelmi incidens lehetséges
körülményei

Az adatkezeléssel érintett
adatokkal kapcsolatosan
esetleges bekövetkező
adatvédelmi incidens lehetséges
hatásai, kockázatai a
természetes személyek jogaira
és szabadságára

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Heves Megyei Kirendeltsége, Ellenőrző
szervek, ellátott, hozzátartozó, törvényes
képviselő
Iratkezelési Szabályzatban meghatározott
időpontban
37-8/2018/201.(05.22.) intézményvezetői
utasítással kiadott Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzat szerint
CompuTREND Zrt., 1119 Budapest, Fehérvári út
84/A. II.em, Email: info@computrend.hu, Tel.: +361-353-9650
Adatbázishoz való hozzáférés, programfrissítés,
hibajavítás.

Ezeknél az adatoknál lehetséges a GDPR 4.
cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan
sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy
jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy
az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi.
Ezeknél az adatoknál a megfelelő és kellő
idejű intézkedés hiányában lehetséges a
GDPR preambulumának (85). pontja szerinti
kockázat fennállása, a felmerülő kockázat az
alábbi hátrányokat okozhatja a természetes
személy részére:
- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat
bekövetkezését,
- a személyes adataik feletti rendelkezés
elvesztését vagy a jogaik korlátozását,
- hátrányos megkülönböztetést,
- a pénzügyi veszteséget,
- a jó hírnév sérelmét,
- a szakmai titoktartási kötelezettség által

18.

Az adatkezelőnek az esetleges
adatvédelmi incidens elhárítása
érdekében tett intézkedései

védett személyes adatok bizalmas jellegének
sérülését,
- egyéb jelentős gazdasági vagy szociális
hátrányt.
37-8/2018/201.(05.22.) intézményvezetői
utasítással kiadott Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzat szerint

ADATLELTÁR
Az intézmény (adatkezelő) neve, székhelye, központi telefonszáma-, email címe:
Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény
3300 Eger, Szalapart utca 84.
Központi telefon: +36-36-428-114, e-mail cím: titkarsag@heves-harmonia.hu

Az adatkezelő képviselőjének és adatvédelmi tisztviselőjének neve, levelezési címe,
telefonszáma, email címe:
Képviselő: Víg Józsefné, intézményvezető
3300 Eger, Szalapart utca 84.
Központi telefon: +36-36-428-114, e-mail cím: titkarsag@heves-harmonia.hu
Adatvédelmi tisztviselő: jelenleg nincs
Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve:
Számviteli és pénzügyi analitika
Az adatokért felelős
1.
munkakörének megnevezése

Gazdasági ügyintéző,
pénzügyi ügyintéző,
pénzügyi főelőadó
személyes adat,
közérdekből nyilvános adat
közérdekű adat
papíralapú nyilvántartás,
fájl alapú nyilvántartás,
internetes felület
Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális
Intézmény számviteli és pénzügyi
analitikáinak készítése, gazdasági adatok
nyilvántartása, adatbázisba való rögzítése.

2.

A kezelt adat minősítése (*1)

3.

Az adat formátuma (*2)

4.

Az adatkezelés célja

5.

Az adatkezelés jogalapja (*3)

4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
az államháztartás számviteléről

6.

Az adatkezelés időtartama

folyamatos

7.

Az érintettek köre (*4)

8.

Az adatok forrása (*5)

9.

Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális
Intézmény gazdasági ügyintézőivel
kapcsolatban állók
érintett nyilatkozata,
hatósági nyilvántartás,
más adatkezelő nyilvántartása
intézményi adatbázis
személyes adatok (név, születési hely, idő,

Az adatok fajtái (*6)

10.

11.
12.
13.

13.

A hozzáférés módja (*7)
Olyan címzettek kategóriái,
akikkel
O a személyes adatot
közlik, vagy közölni fogják
A különböző adatkategóriák
törlésére előirányzott határidők
Az adatok védelmére tett
technikai és szervezési
intézkedések leírása
Az adatok védelmére tett
technikai és szervezési
intézkedések leírása

anyja neve, lakcím, TAJ, adó- és lakcím
kártya, bér és pénzforgalmi adatok)
intézményi adatok,
vállalkozási adatok
papír alapon,
saját szerveren
Kötelező adatszolgáltatást kérő szervek,
Ellenőrző szervek
Iratkezelési szabályzatban meghatározott
időpontban
Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat
szerint
37-8/2018/201.(05.22.) intézményvezetői
utasítással kiadott Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzat szerint

14.

Adatfeldolgozó neve, címe

CompuTREND Zrt., 1119 Budapest, Fehérvári út
84/A. II.em, Email: info@computrend.hu, Tel.: +361-353-9650

15.

Adatfeldolgozónak az
adatkezeléssel összefüggő
tevékenységének leírása

Adatbázishoz való hozzáférés, programfrissítés,
hibajavítás.

16.

Az adatkezeléssel érintett
adatokkal kapcsolatosan
esetleges bekövetkező
adatvédelmi incidens lehetséges
körülményei

17.

Az adatkezeléssel érintett
adatokkal kapcsolatosan
esetleges bekövetkező
adatvédelmi incidens lehetséges
hatásai, kockázatai a
természetes személyek jogaira
és szabadságára

Ezeknél az adatoknál lehetséges a GDPR 4.
cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan
sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy
jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy
az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi.
Ezeknél az adatoknál a megfelelő és kellő
idejű intézkedés hiányában lehetséges a
GDPR preambulumának (85). pontja szerinti
kockázat fennállása, a felmerülő kockázat az
alábbi hátrányokat okozhatja a természetes
személy részére:
- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat
bekövetkezését,
- a személyes adataik feletti rendelkezés
elvesztését vagy a jogaik korlátozását,
- hátrányos megkülönböztetést,

18.

Az adatkezelőnek az esetleges
adatvédelmi incidens elhárítása
érdekében tett intézkedései

- a pénzügyi veszteséget,
- a jó hírnév sérelmét,
- a szakmai titoktartási kötelezettség által
védett személyes adatok bizalmas jellegének
sérülését,
- egyéb jelentős gazdasági vagy szociális
hátrányt.
37-8/2018/201.(05.22.) intézményvezetői
utasítással kiadott Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzat szerint

ADATLELTÁR
Az intézmény (adatkezelő) neve, székhelye, központi telefonszáma-, email címe:
Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény
3300 Eger, Szalapart utca 84.
Központi telefon: +36-36-428-114, e-mail cím: titkarsag@heves-harmonia.hu

Az adatkezelő képviselőjének és adatvédelmi tisztviselőjének neve, levelezési címe,
telefonszáma, email címe:
Képviselő: Víg Józsefné, intézményvezető
3300 Eger, Szalapart utca 84.
Központi telefon: +36-36-428-114, e-mail cím: titkarsag@heves-harmonia.hu
Adatvédelmi tisztviselő: jelenleg nincs
Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve:
Személyes gondoskodást végző személyek továbbképzésének nyilvántartása
Az adatokért felelős
1.
munkakörének megnevezése

vezető ápoló
szociális munkatárs (telephelyvezető),
szociális munkatárs,
fejlesztő pedagógus

2.

A kezelt adat minősítése (*1)

személyes adat

3.

Az adat formátuma (*2)

papír alapú nyilvántartás,
fájl alapú nyilvántartás
Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális
Intézményben Személyes gondoskodást
végző személyek továbbképzésének
nyilvántartása, adatbázisba való rögzítése.
1993.III.tv. a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról 132.§ (2) e) pontja
8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet
a személyes gondoskodást végző személyek
adatainak működési nyilvántartásáról
9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet
a személyes gondoskodást végző személyek
továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról

4.

Az adatkezelés célja

5.

Az adatkezelés jogalapja (*3)

6.

Az adatkezelés időtartama

folyamatos

Az érintettek köre (*4)

A Heves Megyei Harmónia Egyesített
Szociális Intézménynél foglalkoztatott,

7.

személyes gondoskodást végző személyek
köre
8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

Az adatok forrása (*5)

érintett nyilatkozata,
más adatkezelő nyilvántartása

Az adatok fajtái (*6)

név, születési hely, idő, anyja neve, TAJ, adószemélyi igazolvány és lakcím kártya,
munkakör, iskolai végzettségek,
nyilvántartási szám, képzési időszak,
pontszám

A hozzáférés módja (*7)

papír alapon,
saját szerveren

Olyan címzettek kategóriái,
akikkel
O a személyes adatot
közlik, vagy közölni fogják
A különböző adatkategóriák
törlésére előirányzott határidők
Az adatok védelmére tett
technikai és szervezési
intézkedések leírása
Adatfeldolgozó neve, címe
Adatfeldolgozónak az
adatkezeléssel összefüggő
tevékenységének leírása

16.

Az adatkezeléssel érintett
adatokkal kapcsolatosan
esetleges bekövetkező
adatvédelmi incidens lehetséges
körülményei

17.

Az adatkezeléssel érintett
adatokkal kapcsolatosan
esetleges bekövetkező
adatvédelmi incidens lehetséges
hatásai, kockázatai a
természetes személyek jogaira
és szabadságára

Továbbképző Intézmények
Iratkezelési szabályzatban meghatározott
időpontban
37-8/2018/201.(05.22.) intézményvezetői
utasítással kiadott Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzat szerint
adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe
nem releváns
Ezeknél az adatoknál lehetséges a GDPR 4.
cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan
sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy
jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy
az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi.
Ezeknél az adatoknál a megfelelő és kellő
idejű intézkedés hiányában lehetséges a
GDPR preambulumának (85). pontja szerinti
kockázat fennállása, a felmerülő kockázat az
alábbi hátrányokat okozhatja a természetes
személy részére:
- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat
bekövetkezését,
- a személyes adataik feletti rendelkezés
elvesztését vagy a jogaik korlátozását,

18.

Az adatkezelőnek az esetleges
adatvédelmi incidens elhárítása
érdekében tett intézkedései

- hátrányos megkülönböztetést,
- a pénzügyi veszteséget,
- a jó hírnév sérelmét,
- a szakmai titoktartási kötelezettség által
védett személyes adatok bizalmas jellegének
sérülését,
- egyéb jelentős gazdasági vagy szociális
hátrányt.
37-8/2018/201.(05.22.) intézményvezetői
utasítással kiadott Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzat szerint

ADATLELTÁR
Az intézmény (adatkezelő) neve, székhelye, központi telefonszáma-, email címe:
Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény
3300 Eger, Szalapart utca 84.
Központi telefon: +36-36-428-114, e-mail cím: titkarsag@heves-harmonia.hu
Az adatkezelő képviselőjének és adatvédelmi tisztviselőjének neve, levelezési címe,
telefonszáma, email címe:
Képviselő: Víg Józsefné, intézményvezető
3300 Eger, Szalapart utca 84.
Központi telefon: +36-36-428-114, e-mail cím: titkarsag@heves-harmonia.hu
Adatvédelmi tisztviselő: jelenleg nincs
Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve:
Várakozók és előgondozás adatai
Az adatokért felelős
1.
munkakörének megnevezése

2.

A kezelt adat minősítése (*1)

3.

Az adat formátuma (*2)

4.

Az adatkezelés célja

5.

Az adatkezelés jogalapja (*3)

6.

Az adatkezelés időtartama

7.

Az érintettek köre (*4)

8.

Az adatok forrása (*5)

Intézményvezető,
vezető ápoló,
szociális munkatárs (telephelyvezető),
szociális munkatárs
személyes adat,
különleges személyes adat
papír alapú nyilvántartás,
fájl alapú nyilvántartás
Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális
Intézménybe elhelyezési kérelmet benyújtók
illetve hozzátartozóik adatainak
nyilvántartása, az előgondozási
dokumentációk vezetése
9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások igénybevételéről 1. § -9. § , 17. §, 21.
§-25. §
Az ellátotti jogviszonyba való vétel
kérelmének beérkezésétől az ellátotti
jogviszony megkezdéséig, vagy a kérelem
megszűnéséig, folyamatos
A Heves Megyei Harmónia Egyesített
Szociális Intézmény felé elhelyezési kérelmet
benyújtó személyek köre
az érintett nyilatkozata

9.

10.

11.
12.
13.

14.
15.

16.

17.

Az adatok fajtái (*6)

név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím,
TAJ, adó- és lakcím kártya, családi állapot,
mentális állapot, lakókörülmények és
egészségügyi adatok, törvényes képviselő
adatai

A hozzáférés módja (*7)

papír alapon,
saját szerveren

Olyan címzettek kategóriái,
akikkel
O a személyes adatot
közlik, vagy közölni fogják
A különböző adatkategóriák
törlésére előirányzott határidők
Az adatok védelmére tett
technikai és szervezési
intézkedések leírása
Adatfeldolgozó neve, címe
Adatfeldolgozónak az
adatkezeléssel összefüggő
tevékenységének leírása
Az adatkezeléssel érintett
adatokkal kapcsolatosan
esetleges bekövetkező
adatvédelmi incidens lehetséges
körülményei

Az adatkezeléssel érintett
adatokkal kapcsolatosan
esetleges bekövetkező
adatvédelmi incidens lehetséges
hatásai, kockázatai a
természetes személyek jogaira
és szabadságára

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Heves Megyei Kirendeltsége
Iratkezelési Szabályzatban meghatározott
időpontban
37-8/2018/201.(05.22.) intézményvezetői
utasítással kiadott Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzat szerint
adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe
nem releváns

Ezeknél az adatoknál lehetséges a GDPR 4.
cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan
sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy
jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy
az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi.
Ezeknél az adatoknál a megfelelő és kellő
idejű intézkedés hiányában lehetséges a
GDPR preambulumának (85). pontja szerinti
kockázat fennállása, a felmerülő kockázat az
alábbi hátrányokat okozhatja a természetes
személy részére:
- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat
bekövetkezését,
- a személyes adataik feletti rendelkezés
elvesztését vagy a jogaik korlátozását,
- hátrányos megkülönböztetést,
- a pénzügyi veszteséget,
- a jó hírnév sérelmét,
- a szakmai titoktartási kötelezettség által

18.

Az adatkezelőnek az esetleges
adatvédelmi incidens elhárítása
érdekében tett intézkedései

védett személyes adatok bizalmas jellegének
sérülését,
- egyéb jelentős gazdasági vagy szociális
hátrányt.
37-8/2018/201.(05.22.) intézményvezetői
utasítással kiadott Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzat szerint

