
 

ADATLELTÁR 

 

Azやadatkezelőやneveやésやelérhetősége: 

FejérやMegyeiやGyermekvédelmiやKözpontやésやTer(letiやGyermekvédelmiやSzakszolgálat 
ǐǈǈǈやSzékesfehérvárやT(zérやutcaやǎ╆や 
Tel.: +36 22 315130   

Email: fmgyk@t-online.hu 

Azやadatkezelőやképviselőjénekやneveやésやelérhetősége: 

DeresnéやTanárkiやMáriaやIntézményvezetőやや 
Tel.: +36 22 329 011; +36 20 6200 570  

Email: fmgyk@t-online.hu 

 

Azやadatvédelmiやtisztviselőやneveやésやelérhetősége╈や 

Azやadatbázis╇やilletveやnyilvántartásやneve╈や 
 5rökbefogadásiやrendszerや5FR 

1. 
Az adatokértやfelelősや
munkakörénekやmegnevezése 

 5rökbefogadásiやtanácsadó 

2. Aやkezeltやadatやminősítéseや〉さǉ《  Személyesやadat 

3. Azやadatやformátumaや〉さǊ《  elektronikusやnyilvántartás 

4. 
 

Azやadatkezelésやcélja 

 

 örökbefogadóやsz(lőkやésやleendőや
örökbefogadóやsz(lőkやnyilvántartása 

5. 
 

Azやadatkezelésやjogalapjaや〉さǋ《 
 

 ǊǋǍのǉǑǑǏ╆や〉XII╆やǉǏ╆《やKorm╆やr╆やǉǉ╆のAやこや╉ǉǉのBやこや
(3)bek 

6. Azやadatkezelésやidőtartama 

 célやmegvalósulásáig╇やazやörökbefogadásや
lezárulásigやaktív╇やmajdやǉǈやévigやpasszívや
adatkezelésやや 

7. 

 

Azやérintettekやköre 〉azやérintettekや
kategóriáinak╇やvalamintやaや
személyesやadatokやkategóriáinakや
ismertetése (*4) 

 

 alkalmasやörökbefogadóやsz(lőkやésやörökbeや
fogadniやszándékozóやjelentkezők 

8. 
Azやadatokやforrásaや〉さǍ《 
 

 érintettやnyilatkozata╇やhatóságiやnyilvántartás 



9. 
 

Azやadatokやfajtáiや(*6) 

 

családiやnév╇やutónév╇やsz(letésiやhelyやésやidő╇や
anyjaやneve╇やállampolgárság╇やcsaládiやállapot╇や
nem╇やiskolaiやvégezettség╇やfoglalkozás╇や
lakóhely╇levelezésiやcím╇やegészség(gyiやállapot╇や
gyermekeやneveやsz(letésiやdátuma╆やTAJやszám╇や
örökbefogadóiやalkalmasságraやvonatkozóや
adatok╇やhatározatやszámaやésやkelte 

10. 
 

Aやhozzáférésやmódjaや〉さǏ《 
 

internetやalapúやkezelőfel(let╇やkorlátozottや
hozzáférésやcsakやazやadatkezelésreやjogosultや
számára 

11. 

Olyanやcímzettekやkategóriái╇や
akikkelやaやszemélyesやadatokatや
közlik╇やvagyやközölniやfogják╇やideや
értveやaやharmadikやországbeliや
címzetteket╇やvagyやnemzetköziや
szervezeteket 

- 

12. 
Aやk(lönbözőやadatkategóriákや
törléséreやelőirányzottやhatáridők 

nincsやelőreやmeghatározva 

13. 
Azやadatokやvédelméreやtettや
technikaiやésやszervezésiや
intézkedésekやáltalánosやleírásaや 

Azやinformatikaiやésやbiztonságiやszabályzat╇や
Adatvédelmiやésやadatbiztonságiやszabályzatや
szerint 

 

*1    

a) közérdekbőlやnyilvánosやadatや  

b) közérdekűやadatや  

c) személyesやadatや 
d) személyesやk(lönlegesやadat 
e) bűn(gyiやszemélyesやadat 
f) minősítettやadat 

 

*2  pl╆や Excelや tábla╇や papíralapúや nyilvántartás╇や adatbázis╇や internetesや fel(let╇や
intranetesやfel(let╇やstb╆ 

 

*3  

a) jogszabályや〉pontosやmegjelöléssel《 
b) azやérintettやhozzájárulása 

 

*4 pl╆や azや XYZǉǊǋǌǍや kiemeltや projektや általや támogatottや személyek╇や vagyや azや
XYZ12345 kiemelt projekt általやtámogatottやvállalkozások╇やstb╆ 

 

*5  

a) azやérintettやnyilatkozata 



b) hatóságiやnyilvántartás 
c) másやadatkezelőやnyilvántartása 

 

*6 pl╆やnév╇やsz(letésiやdátum╇やstb╆ 
 

*7 pl╆やweboldalやinternetやcíme╇やszerverenやlévőやtárhelyやelérésiやútvonala╇やstb╆ 
 



  

ADATLELTÁR 

 

Azやadatkezelőやneveやésやelérhetősége: 

FejérやMegyeiやGyermekvédelmiやKözpontやésやTer(letiやGyermekvédelmiやSzakszolgálat 
ǐǈǈǈやSzékesfehérvárやT(zérやutcaやǎ╆や 
Tel.: +36 22 315130   

Email: fmgyk@t-online.hu 

Azやadatkezelőやképviselőjénekやneveやésやelérhetősége: 

DeresnéやTanárkiやMáriaやIntézményvezetőやや 
Tel.: +36 22 329 011; +36 20 6200 570  

Email: fmgyk@t-online.hu 

 

Azやadatvédelmiやtisztviselőやneveやésやelérhetősége╈や 

Azやadatbázis╇やilletveやnyilvántartásやneve╈や 
 Utánkövetés 

1. 
Azやadatokértやfelelősや
munkakörénekやmegnevezése 

 5rökbefogadásiやtanácsadó 

2. Aやkezeltやadatやminősítéseや〉さǉ《  Személyesやadat 

3. Azやadatやformátumaや〉さǊ《  Papíralapúやnyilvántartás 

4. 
 

Azやadatkezelésやcélja 

 

 utánkövetésやnyilvántartása╇やutánkövetésや
megvalósítása 

5. 
 

Azやadatkezelésやjogalapja (*3) 

 

 ǉǑǑǏ╆éviやXXXI╆やtvやǉǌǉ╆こや〉ǉ《やbekやf《やpont 

6. Azやadatkezelésやidőtartama 

örökbefogadásやlezárultaやutánやaやhatározatや
jogerősségやválásátólやkezdve 

 

7. 

 

Azやérintettekやköre 〉azやérintettekや
kategóriáinak╇やvalamintやaや
személyesやadatokやkategóriáinakや
ismertetése (*4) 

örökbefogadóやsz(lőkやésやörökbefogadottや
gyermek 

8. 
 

Azやadatokやforrásaや〉さǍ《 
 

 Hatóságiやnyilvántartás 



9. 
 

Azやadatokやfajtáiや〉さǎ《 
 

név╇やlakcím╇やhatározatやszámaやésやkelte  

10. 
 

A hozzáférésやmódjaや〉さǏ《 
 

zártやiratszekrényやkorlátozottやhozzáférés╈やcsakや
azやadatkezelésreやjogosultやszámáraや 

 

11. 

Olyanやcímzettekやkategóriái╇や
akikkelやaやszemélyesやadatokatや
közlik╇やvagyやközölniやfogják╇やideや
értveやaやharmadikやországbeliや
címzetteket╇やvagyやnemzetköziや
szervezeteket 

örökbefogadástやengedélyezőやgyámhivatalや
részéreやǉǍのǉǑǑǐ╆や〉IV╆やǋǈ╆《やNMやrendeletやǉǌǐのC╆や
〉ǋ《やbek╆や╉ǉǑǑǏ╆やéviやXXXI╆やtörvényやǉǋǍのC╆こや
alapján 

 

12. 
Aやk(lönbözőやadatkategóriákや
törléséreやelőirányzottやhatáridők 

ǉǑǑǏ╆やéviやXXXI╆やtvやǉǌǊ╆こ〉ǉ《やbek 

13. 
Azやadatokやvédelméreやtettや
technikaiやésやszervezésiや
intézkedésekやáltalánosやleírásaや 

Azやinformatikaiやésやbiztonságiやszabályzat╇や
Adatvédelmiやésやadatbiztonságiやszabályzatや
szerint 

 

*1    

a) közérdekbőlやnyilvánosやadatや  

b) közérdekűやadatや  

c) személyesやadatや 
d) személyesやk(lönlegesやadat 
e) bűn(gyiやszemélyesやadat 
f) minősítettやadat 

 

*2  pl╆や Excelや tábla╇や papíralapúや nyilvántartás╇や adatbázis╇や internetesや fel(let╇や
intranetesやfel(let╇やstb╆ 

 

*3  

a) jogszabályや〉pontosやmegjelöléssel《 
b) azやérintettやhozzájárulása 

 

*4 pl. az XYZ12345 kiemelt projektや általや támogatottや személyek╇や vagyや azや
XYZ12345 kiemelt projekt általやtámogatottやvállalkozások╇やstb╆ 

 

*5  

a) azやérintettやnyilatkozata 

b) hatóságiやnyilvántartás 
c) másやadatkezelőやnyilvántartása 

 



*6 pl╆やnév╇やsz(letésiやdátum╇やstb╆ 
 

*7 pl╆やweboldalやinternetやcíme╇やszerverenやlévőやtárhelyやelérésiやútvonala╇やstb╆ 
 



 

ADATLELTÁR 

 

Azやadatkezelőやneveやésやelérhetősége: 

FejérやMegyeiやGyermekvédelmiやKözpontやésやTer(letiやGyermekvédelmiやSzakszolgálat 
ǐǈǈǈやSzékesfehérvárやT(zérやutcaやǎ╆や 
Tel.: +36 22 315130   

Email: fmgyk@t-online.hu 

Azやadatkezelőやképviselőjénekやneveやésやelérhetősége: 

DeresnéやTanárkiやMáriaやIntézményvezetőやや 
Tel.: +36 22 329 011; +36 20 6200 570  

Email: fmgyk@t-online.hu 

 

Azやadatvédelmiやtisztviselőやneveやésやelérhetősége╈や 

Azやadatbázis╇やilletveやnyilvántartásやneve╈や 
 5rökbeやadhatóやgyerekekやnyilvántartása 

1. 
Azやadatokértやfelelősや
munkakörénekやmegnevezése 

 5rökbefogadásiやtanácsadó 

2. Aやkezeltやadatやminősítéseや〉さǉ《  Személyesやadat 

3. Azやadatやformátumaや〉さǊ《  papíralapúやnyilvántartás 

4. 
 

Azやadatkezelésやcélja 

 

 örökbeやfogadhatóváやnyilvánítottやgyerekekや
nyilvántartása 

5. 
 

Azやadatkezelésやjogalapjaや〉さǋ《 
 

 JogszabályやǉǍのǉǑǑǐ╆〉IV╆ǋǈ╆《やNMやrendeletや
ǉǌǍ╆こや〉ǉ《やa《 
ǉǑǑǏ╆やéviやXXXI╆やtv╆やǉǋǍ╆こ〉Ǎ《やbekやe《pont 

  

 

6. Azやadatkezelésやidőtartama 

 jogerősenやörökbefogadhatóváやnyilvánítástólや 
ǉǑǑǏ╆やéviやXXXI╆やtvやǉǌǉのE╆こや〉Ǐ《やbekezdésbenや
meghatározottakやszerint 

7. 

Azやérintettekやköre 〉azやérintettekや
kategóriáinak╇やvalamintやaや
személyesやadatokやkategóriáinakや
ismertetése (*4) 

 örökbeやadhatóやgyerekek 



8. 
 

Azやadatokやforrásaや〉さǍ《 
 

 gyámhivataliやhatározat 

9. 
 

Azやadatokやfajtáiや〉さǎ《 
 

Név╇やsz(letésiやhelyやésやidő╆やanyjaやneve╇やapjaや
neve╇やtörvényesやképviselőやneve╇やtestvérや
száma╇やegészség(gyiやállapot╇やcsaládiやjogállásや
╇vérszerintiやsz(lőやneve╇やsz(letésiやhelyeやésやidő╇や
foglalkozás╇やlakóhely╇やiskolaiやvégzettség╇や
egészség(gyiやállapot 

10. 
 

Aやhozzáférésやmódjaや〉さǏ《 
 

zártやiratszekrényやkorlátozottやhozzáférés╈やcsakや
azやadatkezelésreやjogosultやszámáraや 

 

11. 

Olyanやcímzettekやkategóriái╇や
akikkelやaやszemélyesやadatokatや
közlik╇やvagyやközölniやfogják╇やideや
értveやaやharmadikやországbeliや
címzetteket╇やvagyやnemzetköziや
szervezeteket 

EmberiやErőforrásokやMinisztériumaや 

ǉǑǑǏ╆やéviやXXXI╆やtvやǉǋǎ╆やこやǐǊ《やbekやd《やpontや
alapján 

 

12. 
Aやk(lönbözőやadatkategóriákや
törléséreやelőirányzottやhatáridők 

nincsやelőreやmeghatározva 

13. 
Azやadatokやvédelméreやtettや
technikaiやésやszervezésiや
intézkedésekやáltalánosやleírásaや 

Azやinformatikaiやésやbiztonságiやszabályzat╇や
Adatvédelmiやésやadatbiztonságiやszabályzatや
szerint 

 

*1    

a) közérdekbőlやnyilvánosやadatや  

b) közérdekűやadatや  

c) személyesやadatや 
d) személyesやk(lönlegesやadat 
e) bűn(gyiやszemélyesやadat 
f) minősítettやadat 

 

*2  pl╆や Excelや tábla╇や papíralapúや nyilvántartás╇や adatbázis╇や internetesや fel(let╇や
intranetesやfel(let╇やstb╆ 

 

*3  

a) jogszabályや〉pontosやmegjelöléssel《 
b) azやérintettやhozzájárulása 

 

*4 pl. az XYZ12345 kiemelt projektや általや támogatottや személyek╇や vagyや azや
XYZ12345 kiemelt projekt általやtámogatottやvállalkozások╇やstb╆ 



 

*5  

a) azやérintettやnyilatkozata 

b) hatóságiやnyilvántartás 
c) másやadatkezelőやnyilvántartása 

 

*6 pl╆やnév╇やsz(letésiやdátum╇やstb╆ 
 

*7 pl╆やweboldalやinternetやcíme╇やszerverenやlévőやtárhelyやelérésiやútvonala╇やstb╆ 
 



 

ADATLELTÁR 

 

Azやadatkezelőやneveやésやelérhetősége: 

FejérやMegyeiやGyermekvédelmiやKözpontやésやTer(letiやGyermekvédelmiやSzakszolgálat 
ǐǈǈǈやSzékesfehérvárやT(zérやutcaやǎ╆や 
Tel.: +36 22 315130   

Email: fmgyk@t-online.hu 

Azやadatkezelőやképviselőjénekやneveやésやelérhetősége: 

DeresnéやTanárkiやMáriaやIntézményvezetőやや 
Tel.: +36 22 329 011; +36 20 6200 570  

Email: fmgyk@t-online.hu 

 

Azやadatvédelmiやtisztviselőやneveやésやelérhetősége╈や 

Azやadatbázis╇やilletveやnyilvántartásやneve╈や 
5rökbefogadókやnyilvántartása 

1. 
Az adatokértやfelelősや
munkakörénekやmegnevezése 

5rökbefogadásiやtanácsadó 

2. Aやkezeltやadatやminősítéseや〉さǉ《  személyesやadat 

3. Azやadatやformátumaや〉さǊ《  papíralapúやnyilvántartás 

4. 
 

Azやadatkezelésやcélja 

 

5rökbefogadásやelősegítéseやazやalkalmasや
örökbefogadókやnyilvántartásával 

5. 
 

Azやadatkezelésやjogalapjaや〉さǋ《 
 

 ǉǍのǉǑǑǐ╆〉IV╆ǋǈ╆《やNMやrendeletやǉǌǎ╆こや〉ǉ《-(2) bek 

ǉǑǑǏ╆éviやXXXI╆やtvやǉǋǍ╆こや〉Ǎ《bekやb《pont 

6. Azやadatkezelésやidőtartama 
leendőやörökbefogadókやalkalmasságánakや
megállapításátólやkezdve  

7. 

Azやérintettekやköre 〉azやérintettekや
kategóriáinak╇やvalamintやaや
személyesやadatokやkategóriáinakや
ismertetése (*4) 

 

 alkalmasやörökbefogadóやsz(lők 

 

8. 
 

Azやadatokやforrásaや〉さǍ《 
 

 érintettやnyilatkozata 

 



9. 
 

Azやadatokやfajtáiや〉さǎ《 
 

név╇やsz(letésiやhelyやésやidő╇やlakcím╇やvagyoniや
helyzetre vonatkozóやadatok 

10. 
 

Aやhozzáférésやmódjaや〉さǏ《 
 

zártやiratszekrényやkorlátozottやhozzáférés╈やcsakや
azやadatkezelésreやjogosultやszámára 

11. 

Olyanやcímzettekやkategóriái╇や
akikkelやaやszemélyesやadatokatや
közlik╇やvagyやközölniやfogják╇やideや
értveやaやharmadikやországbeliや
címzetteket╇やvagyやnemzetköziや
szervezeteket 

- 

12. 
Aやk(lönbözőやadatkategóriákや
törléséreやelőirányzottやhatáridők 

nincsやelőreやmeghatározva 

13. 
Azやadatokやvédelméreやtettや
technikaiやésやszervezésiや
intézkedésekやáltalánosやleírásaや 

Azやinformatikaiやésやbiztonságiやszabályzat╇ 
Adatvédelmiやésやadatbiztonságiやszabályzatや
szerint 

 

*1    

a) közérdekbőlやnyilvánosやadatや  

b) közérdekűやadatや  

c) személyesやadatや 
d) személyesやk(lönlegesやadat 
e) bűn(gyiやszemélyesやadat 
f) minősítettやadat 

 

*2  pl╆や Excelや tábla╇や papíralapúや nyilvántartás╇や adatbázis╇や internetesや fel(let╇や
intranetesやfel(let╇やstb╆ 

 

*3  

a) jogszabályや〉pontosやmegjelöléssel《 
b) azやérintettやhozzájárulása 

 

*4 pl╆や azや XYZǉǊǋǌǍや kiemeltや projektや általや támogatottや személyek╇や vagyや azや
XYZ12345 kiemelt projekt általやtámogatottやvállalkozások╇やstb╆ 

 

*5  

a) azやérintettやnyilatkozata 

b) hatóságiやnyilvántartás 
c) másやadatkezelőやnyilvántartása 

 

*6 pl╆やnév╇やsz(letésiやdátum╇やstb╆ 



 

*7 pl╆やweboldalやinternetやcíme╇やszerverenやlévőやtárhelyやelérésiやútvonala╇やstb╆ 
 



 

ADATLELTÁR 

 

Azやadatkezelőやneveやésやelérhetősége: 

FejérやMegyeiやGyermekvédelmiやKözpontやésやTer(letiやGyermekvédelmiやSzakszolgálat 
ǐǈǈǈやSzékesfehérvárやT(zérやutcaやǎ╆や 
Tel.: +36 22 315130   

Email: fmgyk@t-online.hu 

Azやadatkezelőやképviselőjénekやneveやésやelérhetősége: 

DeresnéやTanárkiやMáriaやIntézményvezetőやや 
Tel.: +36 22 329 011; +36 20 6200 570  

Email: fmgyk@t-online.hu 

 

Azやadatvédelmiやtisztviselőやneveやésやelérhetősége╈や 

Azやadatbázis╇やilletveやnyilvántartásやneve╈や 
Környezettanulmányや〉5B《 

1. 
Azやadatokértやfelelősや
munkakörénekやmegnevezése 

5rökbefogadásiやtanácsadó 

2. Aやkezeltやadatやminősítéseや〉さǉ《  személyesやadat 

3. Azやadatやformátumaや〉さǊ《 
 papíralapúやnyilvántartás elektronikus 

fel(letenやrögzítve 

4. 
 

Azやadatkezelésやcélja 

 

5rökbefogadóiやalkalmasságやmegállapítása 

 

5. 
 

Azやadatkezelésやjogalapjaや〉さǋ《 
 

 ǉǍ╆のǉǑǑǐ╆やIV╆やǋǈ╆やNMやr╆やǉǌǎ╆こや〉Ǎ《やbek 

ǉǑǑǏ╆やéviやXXXI╆やtvやǉǋǍ╆こや〉ǉ《やb《 

6. Azやadatkezelésやidőtartama 
alkalmasságiやeljárásやkezdetétőlやaやgyámhivatalや
részéreやszólóやjavaslatやelkész(léséig  

7. 

Azやérintettekやköre 〉azやérintettekや
kategóriáinak╇やvalamintやaや
személyesやadatokやkategóriáinakや
ismertetése (*4) 

 

 örökbeやfogadniやszándékozóやszemélyek  

8. 
 

Azやadatokやforrásaや〉さǍ《 
 

 érintettやnyilatkozata 

 



9. 
 

Azやadatokやfajtáiや〉さǎ《 
 

személyiやadat╇やelérhetőség╇やjövedelem╇や
foglalkozásraやcsaládiやállapotraやvonatkozóや
adatok 

10. 
 

Aやhozzáférésやmódjaや〉さǏ《 
 

zártやiratszekrényやkorlátozottやhozzáférés╈やcsakや
azやadatkezelésreやjogosultやszámára 

11. 

Olyanやcímzettekやkategóriái╇や
akikkelやaやszemélyesやadatokatや
közlik╇やvagyやközölniやfogják╇やideや
értveやaやharmadikやországbeliや
címzetteket╇やvagyやnemzetköziや
szervezeteket 

- 

12. 
Aやk(lönbözőやadatkategóriákや
törléséreやelőirányzottやhatáridők 

nincsやelőreやmeghatározva 

13. 
Azやadatokやvédelméreやtettや
technikaiやésやszervezésiや
intézkedésekやáltalánosやleírásaや 

Azやinformatikaiやésやbiztonságiやszabályzat╇や
Adatvédelmiやésやadatbiztonságiやszabályzatや
szerint 

 

*1    

a) közérdekbőlやnyilvánosやadatや  

b) közérdekűやadatや  

c) személyesやadatや 
d) személyesやk(lönlegesやadat 
e) bűn(gyiやszemélyesやadat 
f) minősítettやadat 

 

*2  pl╆や Excelや tábla╇や papíralapúや nyilvántartás╇や adatbázis╇や internetesや fel(let╇や
intranetesやfel(let╇やstb╆ 

 

*3  

a) jogszabályや〉pontosやmegjelöléssel《 
b) azやérintettやhozzájárulása 

 

*4 pl╆や azや XYZǉǊǋǌǍや kiemeltや projektや általや támogatottや személyek╇や vagyや azや
XYZ12345 kiemelt projekt általやtámogatottやvállalkozások╇やstb╆ 

 

*5  

a) azやérintettやnyilatkozata 

b) hatóságiやnyilvántartás 
c) másやadatkezelőやnyilvántartása 

 

*6 pl╆やnév╇やsz(letésiやdátum╇やstb╆ 



 

*7 pl╆やweboldalやinternetやcíme╇やszerverenやlévőやtárhelyやelérésiやútvonala╇やstb╆ 
 



 

ADATLELTÁR 

 

Azやadatkezelőやneveやésやelérhetősége: 

FejérやMegyeiやGyermekvédelmiやKözpontやésやTer(letiやGyermekvédelmiやSzakszolgálat 
ǐǈǈǈやSzékesfehérvárやT(zérやutcaやǎ╆や 
Tel.: +36 22 315130   

Email: fmgyk@t-online.hu 

Azやadatkezelőやképviselőjénekやneveやésやelérhetősége: 

DeresnéやTanárkiやMáriaやIntézményvezetőやや 
Tel.: +36 22 329 011; +36 20 6200 570  

Email: fmgyk@t-online.hu 

 

Azやadatvédelmiやtisztviselőやneveやésやelérhetősége╈や 

Azやadatbázis╇やilletveやnyilvántartásやneve╈や 
GHǉやEgyéniやgondozásiやむnevelésiやtervやnevelésbeやvételやesetén 

1. 
Azやadatokértやfelelősや
munkakörénekやmegnevezése 

nevelősz(lőのnevelősz(lőiやtanácsadóのgondozóや
intézményのgyám 

2. Aやkezeltやadatやminősítéseや〉さǉ《  személyesやadat╇やk(lönlegesやadat 

3. Azやadatやformátumaや〉さǊ《  papíralapúやnyilvántartás 

4. 
 

Az adatkezelésやcélja 

 

egyéniやgondozásiやnevelésiやterv 

megvalósulása╇やazやellátottakやsz(kségleténekや
megfelelőやellátásやbiztosítása 

5. 
 

Azやadatkezelésやjogalapjaや〉さǋ《 
 

 ǊǋǍ╆のǉǑǑǏ╆やXII╆ǉǏ╆やKorm╆やr╆やǉǉ╆こ 

ǉǑǑǏ╆やéviやXXXI╆やtvやǉǋǍ╆こ〉ǋ《やbek 

ǉǍのǉǑǑǐ╆や〉IV╆やǋǈ╆《やNM╆やr╆やǐǌ╆こや(1)bek. 

6. Azやadatkezelésやidőtartama 

gyámhivatalやáltalやhatóságiやhatározatbanや
elfogadottやjavaslatやkézhezvételétőlやkezdveや
nevelésbeやvételやmegsz(ntetéséig 

 

7. 

Azやérintettekやköre 〉azやérintettekや
kategóriáinak╇やvalamintやaや
személyesやadatokやkategóriáinakや
ismertetése (*4) 

 

 elhelyezésiやtervやkészítője╇ 
gyermek╇やtörvényesやképviselő 

 



8. 
 

Azやadatokやforrásaや〉さǍ《 
 

 érintettやnyilatkozata 

hatóságiやnyilvántartás 

9. 
 

Azやadatokやfajtáiや〉さǎ《 
 

név╇やtörzsszám╇やegészségiやállapot╇や
tanulmányokraやvonatkozóやadat╇ kórosや
szenvedélyreやvonatkozóやadat╇やhátrányosや
halmozottanやhátrányosやhelyzetreやvonatkozóや
adat 

10. 
 

Aやhozzáférésやmódjaや〉さǏ《 
 

zártやiratszekrényやkorlátozottやhozzáférés╈やcsakや
azやadatkezelésreやjogosultやszámára 

11. 

Olyanやcímzettekやkategóriái╇や
akikkelやaやszemélyesやadatokatや
közlik╇やvagyやközölniやfogják╇やideや
értveやaやharmadikやországbeliや
címzetteket╇やvagyやnemzetköziや
szervezeteket 

- 

12. 
Aやk(lönbözőやadatkategóriákや
törléséreやelőirányzottやhatáridők 

nincsやelőreやmeghatározva 

13. 
Azやadatokやvédelméreやtettや
technikaiやésやszervezésiや
intézkedésekやáltalánosやleírásaや 

Azやinformatikaiやésやbiztonságiやszabályzat╇や
Adatvédelmiやésやadatbiztonságiやszabályzatや
szerint 

 

*1    

a) közérdekbőlやnyilvánosやadatや  

b) közérdekűやadatや  

c) személyesやadatや 
d) személyesやk(lönlegesやadat 
e) bűn(gyiやszemélyesやadat 
f) minősítettやadat 

 

*2  pl╆や Excelや tábla╇や papíralapúや nyilvántartás╇や adatbázis╇や internetesや fel(let╇や
intranetesやfel(let╇やstb╆ 

 

*3  

a) jogszabályや〉pontosやmegjelöléssel《 
b) azやérintettやhozzájárulása 

 

*4 pl. az XYZ12345 kiemelt projektや általや támogatottや személyek╇や vagyや azや
XYZ12345 kiemelt projekt általやtámogatottやvállalkozások╇やstb╆ 

 

*5  



a) azやérintettやnyilatkozata 

b) hatóságiやnyilvántartás 
c) másやadatkezelőやnyilvántartása 

 

*6 pl╆やnév╇やsz(letésiやdátum╇やstb╆ 
 

*7 pl╆やweboldalやinternetやcíme╇やszerverenやlévőやtárhelyやelérésiやútvonala╇やstb╆ 
 



 

ADATLELTÁR 

 

Azやadatkezelőやneveやésやelérhetősége: 

FejérやMegyeiやGyermekvédelmiやKözpontやésやTer(letiやGyermekvédelmiやSzakszolgálat 
ǐǈǈǈやSzékesfehérvárやT(zérやutcaやǎ╆や 
Tel.: +36 22 315130   

Email: fmgyk@t-online.hu 

Azやadatkezelőやképviselőjénekやneveやésやelérhetősége: 

DeresnéやTanárkiやMáriaやIntézményvezetőやや 
Tel.: +36 22 329 011; +36 20 6200 570  

Email: fmgyk@t-online.hu 

 

Azやadatvédelmiやtisztviselőやneveやésやelérhetősége╈や 

Azやadatbázis╇やilletveやnyilvántartásやneve╈や 
 GHǋやHelyzetértékelés 

1. Az adatokért felelQs munkakörének 
megnevezése 

Gondozóやintézmény╇やNevelősz(lő╇や
Nevelősz(lőiやtanácsadó 

2. A kezelt adat minQsítése (*1)  Személyesやadat 

3. Az adat formátuma (*2)  papíralapúやnyilvántartás 

4. 
 
Az adatkezelés célja 
 

 aやnevelésbeやvettやgyermeketやgondozóや
személy╇ intézményやfel(lvizsgálatやelőttiや
beszámolója 

5. 
 
Az adatkezelés jogalapja (*3) 
 

 ǉǑǑǏ╆やéviやXXXI╆やtvやǉǋǍ╆こや〉ǉ《bekやb《pontやésや
〉ǋ《bekやや╉ǊǋǍ╆のǉǑǑǏ╆やXII╆やǉǏ╆やKorm╆やr╆やǉ╆こ 

ǉǍのǉǑǑǐ╆や〉IV╆ǋǈ╆《やNMやrendeletやǊのA╆こ 

6. Az adatkezelés idQtartama 

 gyámhivataliやhatározatbanやmeghatározottや
időpontやvagy 

gyámhivatalやfelkérésétやkövetően╇やnevelésbeや
vételやmegszűnéséig 

7. 

 
Az érintettek köre (az érintettek 
kategóriáinak, valamint a 
személyes adatok kategóriáinak 
ismertetése (*4) 
 
 
 

 gyermeketやgondozóやintézmény 

nevelősz(lőiやtanácsadó 

nevelősz(lő 

kiskorúやellátott 



8. Az adatok forrása (*5) 
 

  hatóságiやnyilvántartás╇やérintettやnyilatkozata 

 

9. 
 
Az adatok fajtái (*6) 
 

név╇やsz(letésiやhelyやésやidő╇やgondozásiやhely╇や
magatartásra╇やszemélyesやkapcsolatokra╇や
tanulmányiやeredményre╇やneveltségiやállapotra 

vonatkozóやadat  

10. 
 
A hozzáférés módja (*7) 
 

zártやiratszekrényやkorlátozottやhozzáférés╈やcsakや
azやadatkezelésreやjogosultやszámáraや 

                                                                              

11. 

Olyan címzettek kategóriái, akikkel 
a személyes adatokat közlik, vagy 
közölni fogják, ide értve a 
harmadik országbeli címzetteket, 
vagy nemzetközi szervezeteket 

gyermekjólétiやszolgálat╇やgyámhivatal, 
gondozásiやhely 

12. A különbözQ adatkategóriák 
törlésére elQirányzott határidQk nincsやelőreやmeghatározva 

13. 
Az adatok védelmére tett technikai 
és szervezési intézkedések általános 
leírása  

Azやinformatikaiやésやbiztonságiやszabályzat╇や
Adatvédelmiやésやadatbiztonságiやszabályzatや
szerint 

 

*1    

a) közérdekbőlやnyilvánosやadatや  

b) közérdekűやadatや  

c) személyesやadatや 
d) személyesやk(lönlegesやadat 
e) bűn(gyiやszemélyesやadat 
f) minősítettやadat 

 

*2  pl╆や Excelや tábla╇や papíralapúや nyilvántartás╇や adatbázis╇や internetesや fel(let╇や
intranetesやfel(let╇やstb╆ 

 

*3  

a) jogszabályや〉pontosやmegjelöléssel《 
b) azやérintettやhozzájárulása 

 

*4 pl. az XYZ12345 kiemelt projektや általや támogatottや személyek╇や vagyや azや
XYZ12345 kiemelt projekt általやtámogatottやvállalkozások╇やstb╆ 

 

*5  

a) azやérintettやnyilatkozata 

b) hatóságiやnyilvántartás 



c) másやadatkezelőやnyilvántartása 

 

*6 pl╆やnév╇やsz(letésiやdátum╇やstb╆ 
 

*7 pl╆やweboldalやinternetやcíme╇やszerverenやlévőやtárhelyやelérésiやútvonala╇やstb╆ 
 



 

ADATLELTÁR 

 

Azやadatkezelőやneveやésやelérhetősége: 

FejérやMegyeiやGyermekvédelmiやKözpontやésやTer(letiやGyermekvédelmiやSzakszolgálat 
ǐǈǈǈやSzékesfehérvárやT(zérやutcaやǎ╆や 
Tel.: +36 22 315130   

Email: fmgyk@t-online.hu 

Azやadatkezelőやképviselőjénekやneveやésやelérhetősége: 

DeresnéやTanárkiやMáriaやIntézményvezetőやや 
Tel.: +36 22 329 011; +36 20 6200 570  

Email: fmgyk@t-online.hu 

 

Azやadatvédelmiやtisztviselőやneveやésやelérhetősége╈や 

Azやadatbázis╇やilletveやnyilvántartásやneve╈や 
 TESZやǉやElhelyezésiやjavaslatやésやelhelyezésiやterv 

1. 
Azやadatokértやfelelősや
munkakörénekやmegnevezése 

 Elhelyezésiや(gyintéző 

2. Aやkezeltやadatやminősítéseや〉さǉ《 
 személyesやadat 
k(lönlegesやszemélyesやadat 

3. Azやadatやformátumaや〉さǊ《  papíralapúやnyilvántartás 

4. 
 

Azやadatkezelésやcélja 

 

 gyermek elhelyezésének╇やelhelyezéseや
módosításánakやelőkészítése╇やkialakítottや
elhelyezésiやjavaslatやésやelhelyezésiやtervや
rögzítése 

5. 
 

Azやadatkezelésやjogalapjaや〉さǋ《 
 

 ǉǑǑǏ╆やéviやXXXI╆やtv╆やǉǋǍ╆こや〉ǉ《bekやb《pontや 
ǊǋǍ╆のǉǑǑǏ╆や〉XII╆ǉǏ╆《やkorm╆やrや╆やǉ╆やこやǉǉ╆こやǉǎ╆こ 

6. Azやadatkezelésやidőtartama  szakellátásbanやtöltöttやidőやalatt 

7. 

 

Azやérintettekやköre 〉azやérintettekや
kategóriáinak╇やvalamintやaや
személyesやadatokやkategóriáinakや
ismertetése (*4) 

 

 

 

 sz(lő╇やgyermek╇やtörvényesやképviselő╇や
szakértőiやbizottságや╇やgondozóやintézmény 



8. 
 

Az adatok forrásaや〉さǍ《 
 

másやadatkezelőやnyilvántartása 

9. 
 

Azやadatokやfajtáiや〉さǎ《 
 

személyiやadat╇やtörzsszám╇やegészség(gyiや
állapotra╇やvallásgyakorlásra╆やetnikaiや
hovatartozásraやvonatkozóやadatok  

10. 
 

Aやhozzáférésやmódjaや〉さǏ《 
 

korlátozott╇やadatkezelőやszámáraやelérhetőやsajátや
szerver╇やzártやiratszekrény 

11. 

Olyanやcímzettekやkategóriái╇や
akikkelやaやszemélyesやadatokatや
közlik╇やvagyやközölniやfogják╇やideや
értveやaやharmadikやországbeliや
címzetteket╇やvagyやnemzetköziや
szervezeteket 

gyermekやlakcímeやszerintやilletékesや
gyámhivatalや╇ GyermekjólétiやKözpont 

12. 
Aやk(lönbözőやadatkategóriákや
törléséreやelőirányzottやhatáridők 

nincsやelőreやmeghatározva 

13. 
Azやadatokやvédelméreやtettや
technikaiやésやszervezésiや
intézkedésekやáltalánosやleírásaや 

Azやinformatikaiやésやbiztonságiやszabályzat╇や
Adatvédelmiやésやadatbiztonságiやszabályzatや
szerint 

 

*1    

a) közérdekbőlやnyilvánosやadatや  

b) közérdekűやadatや  

c) személyesやadatや 
d) személyesやk(lönlegesやadat 
e) bűn(gyiやszemélyesやadat 
f) minősítettやadat 

 

*2  pl╆や Excelや tábla╇や papíralapúや nyilvántartás╇や adatbázis╇や internetesや fel(let╇や
intranetesやfel(let╇やstb╆ 

 

*3  

a) jogszabályや〉pontosやmegjelöléssel《 
b) azやérintettやhozzájárulása 

 

*4 pl╆や azや XYZǉǊǋǌǍや kiemeltや projektや általや támogatottや személyek╇や vagyや azや
XYZ12345 kiemelt projekt általやtámogatottやvállalkozások╇やstb╆ 

 

*5  

a) azやérintettやnyilatkozata 

b) hatóságiやnyilvántartás 



c) másやadatkezelőやnyilvántartása 

 

*6 pl╆やnév╇やsz(letésiやdátum╇やstb╆ 
 

*7 pl╆やweboldalやinternetやcíme╇やszerverenやlévőやtárhelyやelérésiやútvonala╇やstb╆ 
 



 

ADATLELTÁR 

 

Azやadatkezelőやneveやésやelérhetősége: 

FejérやMegyeiやGyermekvédelmiやKözpontやésやTer(letiやGyermekvédelmiやSzakszolgálat 
ǐǈǈǈやSzékesfehérvárやT(zérやutcaやǎ╆や 
Tel.: +36 22 315130   

Email: fmgyk@t-online.hu 

Azやadatkezelőやképviselőjénekやneveやésやelérhetősége: 

DeresnéやTanárkiやMáriaやIntézményvezetőやや 
Tel.: +36 22 329 011; +36 20 6200 570  

Email: fmgyk@t-online.hu 

 

Azやadatvédelmiやtisztviselőやneveやésやelérhetősége╈や 

Azやadatbázis╇やilletveやnyilvántartásやneve╈や 
 TESZやǋやHelyzetértékelés 

1. 
Azやadatokértやfelelősや
munkakörénekやmegnevezése 

gyermekvédelmiやgyám 

2. Aやkezeltやadatやminősítéseや〉さǉ《  Személyesやadat 

3. Azやadatやformátumaや〉さǊ《  papíralapúやnyilvántartás 

4. 
 

Azやadatkezelésやcélja 

 

 gyermekvédelmiやgyámやáltalやaやnevelésbeやvettや
gyermekやfel(lvizsgálataやérdekébenやvégzettや
helyzetértékelésやrögzítése 

5. 
 

Azやadatkezelésやjogalapjaや〉さǋ《 
 

 ǉǑǑǏ╆やéviやXXXI╆やtvやǉǋǍ╆こや〉ǉ《bekやb《やésやg《やpont╉や
ǊǋǍ╆のǉǑǑǏ╆や〉XII╆ǉǏ╆《やkorm╆やrや╆やǉ╆やこやǉǉ╆こやǉǎ╆こ 

 

6. Azやadatkezelésやidőtartama 
szakellátásbanやeltöltöttやidőやalatt 

〉Ǌǈǉǌやjúliusやǉ-tőlやkezdve《 

7. 

 

Azやérintettekやköre 〉azやérintettekや
kategóriáinak╇やvalamintやaや
személyesやadatokやkategóriáinakや
ismertetése (*4) 

 

 gyermekvédelmiやgyám╇やgyermek╇や
nevelősz(lőのintézményiやgondozó 

8. 
Azやadatokやforrásaや〉さǍ《 
 

 hatóságiやnyilvántartás╇やmásやadatkezelőや
nyilvántartása 



9. 
 

Azやadatokやfajtáiや〉さǎ《 
 

név╇やsz(letésiやhelyやidő╇ややtörzsszám  

10. 
 

Aやhozzáférésやmódjaや〉さǏ《 
 

zártやiratszekrényやkorlátozottやhozzáférés╈やcsakや
azやadatkezelésreやjogosultやszámáraや 

 

11. 

Olyanやcímzettekやkategóriái╇や
akikkelやaやszemélyesやadatokatや
közlik╇やvagyやközölniやfogják╇やideや
értveやaやharmadikやországbeliや
címzetteket╇やvagyやnemzetköziや
szervezeteket 

gyermekやlakcímeやszerintやilletékesや
gyámhivatalや╇やGyermekjólétiやKözpont 

12. 
Aやk(lönbözőやadatkategóriákや
törléséreやelőirányzottやhatáridők 

nincsやelőreやmeghatározva 

13. 
Azやadatokやvédelméreやtettや
technikaiやésやszervezésiや
intézkedésekやáltalánosやleírásaや 

Azやinformatikaiやésやbiztonságiやszabályzat╇や
Adatvédelmiやésやadatbiztonságiやszabályzatや
szerint 

 

*1    

a) közérdekbőlやnyilvánosやadatや  

b) közérdekűやadatや  

c) személyesやadatや 
d) személyesやk(lönlegesやadat 
e) bűn(gyiやszemélyesやadat 
f) minősítettやadat 

 

*2  pl╆や Excelや tábla╇や papíralapúや nyilvántartás╇や adatbázis╇や internetesや fel(let╇や
intranetesやfel(let╇やstb╆ 

 

*3  

a) jogszabályや〉pontosやmegjelöléssel《 
b) azやérintettやhozzájárulása 

 

*4 pl╆や azや XYZǉǊǋǌǍや kiemeltや projektや általや támogatottや személyek╇や vagyや azや
XYZ12345 kiemelt projekt általやtámogatottやvállalkozások╇やstb╆ 

 

*5  

a) azやérintettやnyilatkozata 

b) hatóságiやnyilvántartás 
c) másやadatkezelőやnyilvántartása 

 



*6 pl╆やnév╇やsz(letésiやdátum╇やstb╆ 
 

*7 pl╆やweboldalやinternetやcíme╇やszerverenやlévő tárhelyやelérésiやútvonala╇やstb╆ 
 



 

ADATLELTÁR 

 

Azやadatkezelőやneveやésやelérhetősége: 

FejérやMegyeiやGyermekvédelmiやKözpontやésやTer(letiやGyermekvédelmiやSzakszolgálat 
ǐǈǈǈやSzékesfehérvárやT(zérやutcaやǎ╆や 
Tel.: +36 22 315130   

Email: fmgyk@t-online.hu 

Azやadatkezelőやképviselőjénekやneveやésやelérhetősége: 

DeresnéやTanárkiやMáriaやIntézményvezetőやや 
Tel.: +36 22 329 011; +36 20 6200 570  

Email: fmgyk@t-online.hu 

 

Azやadatvédelmiやtisztviselőやneveやésやelérhetősége╈や 

Azやadatbázis╇やilletveやnyilvántartásやneve╈や 
GyermekeinkやvédelmébenやadatlapやrendszerやTörzslap 

1. 
Azやadatokértやfelelősや
munkakörénekやmegnevezése 

 növendék(gyiやfőelőadó 

2. Aやkezeltやadatやminősítéseや〉さǉ《  személyesやadat 

3. Azやadatやformátumaや〉さǊ《  papíralapúやnyilvántartás 

4. 
 

Azやadatkezelésやcélja 

 

 Aやgyermekやadatainakやtörzslapやszerintiや
nyilvántartásaやellátásやigénybevételéhez 

5. 
 

Azやadatkezelésやjogalapjaや〉さǋ《 
 

 ǊǋǍ╆のǉǑǑǏ╆やXII╆ǉǏ╆やKorm╆やr╆やǉǉ╆やこ 

ǉǑǑǏ╆やéviやXXXI╆やtvやǉǋǍ╆こや〉ǉ《bekやb《pont 
 

6. Azやadatkezelésやidőtartama 
 aktívやadatkezelésやaやszakellátásbanやtörténőや
nevelkedésやalatt╇やutánaやpasszívやadatkezelés 

7. 

 

Azやérintettekやköre 〉azやérintettekや
kategóriáinak╇やvalamintやaや
személyesやadatokやkategóriáinakや
ismertetése (*4) 

 

 gyermek╇やsz(lő╇やtörvényesやképviselő╇やgyám╇や
gyermekvédelmiやgyám╇やvagyonkezelő 

8. 
 

Azやadatokやforrásaや〉さǍ《 
 

 hatóságiやnyilvántartás 



9. 
 

Azやadatokやfajtáiや〉さǎ《 
 

név╇やsz(letésiやhelyやésやidő╇やanyjaやneve╇や
lakóhely╇やnemや╇やállampolgárság╇やtörzsszám 

10. 
 

Aやhozzáférésやmódjaや〉さǏ《 
 

gyermek╇やsz(lő╇やtörvényesやképviselő╇やgyám╇や
gyermekvédelmiやgyám╇やvagyonkezelő 

11. 

Olyanやcímzettekやkategóriái╇や
akikkelやaやszemélyes adatokat 

közlik╇やvagyやközölniやfogják╇やideや
értveやaやharmadikやországbeliや
címzetteket╇やvagyやnemzetköziや
szervezeteket 

- 

12. 
Aやk(lönbözőやadatkategóriákや
törléséreやelőirányzottやhatáridők 

nincsやelőreやmeghatározva 

13. 
Azやadatokやvédelméreやtettや
technikaiやésやszervezésiや
intézkedésekやáltalánosやleírásaや 

Azやinformatikaiやésやbiztonságiやszabályzat╇や
Adatvédelmiやésやadatbiztonságiやszabályzatや
szerint 

 

*1    

a) közérdekbőlやnyilvánosやadatや  

b) közérdekűやadatや  

c) személyesやadatや 
d) személyesやk(lönlegesやadat 
e) bűn(gyiやszemélyesやadat 
f) minősítettやadat 

 

*2  pl╆や Excelや tábla╇や papíralapúや nyilvántartás╇や adatbázis╇や internetesや fel(let╇や
intranetesやfel(let╇やstb╆ 

 

*3  

a) jogszabályや〉pontosやmegjelöléssel《 
b) azやérintettやhozzájárulása 

 

*4 pl. az XYZ12345 kiemelt projektや általや támogatottや személyek╇や vagyや azや
XYZ12345 kiemelt projekt általやtámogatottやvállalkozások╇やstb╆ 

 

*5  

a) azやérintettやnyilatkozata 

b) hatóságiやnyilvántartás 
c) másやadatkezelőやnyilvántartása 

 

*6 pl╆やnév╇やsz(letésiやdátum╇やstb╆ 



 

*7 pl╆やweboldalやinternetやcíme╇やszerverenやlévőやtárhelyやelérésiやútvonala╇やstb╆ 
 



 

ADATLELTÁR 

 

Azやadatkezelőやneveやésやelérhetősége: 

FejérやMegyeiやGyermekvédelmiやKözpontやésやTer(letiやGyermekvédelmiやSzakszolgálat 
ǐǈǈǈやSzékesfehérvárやT(zérやutcaやǎ╆や 
Tel.: +36 22 315130   

Email: fmgyk@t-online.hu 

Azやadatkezelőやképviselőjénekやneveやésやelérhetősége: 

DeresnéやTanárkiやMáriaやIntézményvezetőやや 
Tel.: +36 22 329 011; +36 20 6200 570  

Email: fmgyk@t-online.hu 

 

Azやadatvédelmiやtisztviselőやneveやésやelérhetősége╈や 

Azやadatbázis╇やilletveやnyilvántartásやneve╈や 
Ideiglenesやhatállyalやelhelyezettやgyermekやellátásátやbiztosítóやnevelősz(lőkről╇や
gyermekotthonokról 

1. 
Azやadatokértやfelelősや
munkakörénekやmegnevezése 

 növendék(gyiやfőelőadó 

2. Aやkezeltやadatやminősítéseや〉さǉ《  személyesやadat 

3. Azやadatやformátumaや〉さǊ《  papíralapúやnyilvántartás 

4. 
 

Azやadatkezelésやcélja 

 

 Ideiglenesやhatállyalやelhelyezettやgyermekや
ellátásátやbiztosítóやférőhelyekやnyilvántartása 

5. 
 

Azやadatkezelésやjogalapjaや〉さǋ《 
 

 ǉǑǑǏ╆やéviやXXXI╆やtv╆やǉǌǉ╆こ〉ǉ《bekやb《やpont 
ǊǋǍのǉǑǑǏ╆やXII╆やǉǏ╆やKorm╆やr╆やǉ╆こ 

6. Azやadatkezelésやidőtartama 
 működésiやengedélybenやmeghatározottakや
alapján 

7. 

 

Azやérintettekやköre 〉azやérintettekや
kategóriáinak╇やvalamintやaや
személyesやadatokやkategóriáinakや
ismertetése (*4) 

 

 Nevelősz(lők╇や
gyermekotthonokのlakásotthonok 

8. 
Azやadatokやforrásaや〉さǍ《 
 

 hatóságiやnyilvántartás 



9. 
 

Azやadatokやfajtáiや〉さǎ《 
 

név╇やsz(letésiやhelyやésやidő╇やanyjaやneve╇や
lakóhely 

10. 
 

Aやhozzáférésやmódjaや〉さǏ《 
 

zártやiratszekrényやkorlátozottやhozzáférés╈やcsakや
azやadatkezelésreやjogosultやszámára 

11. 

Olyanやcímzettekやkategóriái╇や
akikkelやaやszemélyesやadatokatや
közlik╇やvagyやközölniやfogják╇やideや
értve aやharmadikやországbeliや
címzetteket╇やvagyやnemzetköziや
szervezeteket 

- 

12. 
Aやk(lönbözőやadatkategóriákや
törléséreやelőirányzottやhatáridők 

nincsやelőreやmeghatározva 

13. 
Azやadatokやvédelméreやtettや
technikaiやésやszervezésiや
intézkedésekやáltalánosやleírásaや 

Azやinformatikaiやés biztonságiやszabályzat╇や
Adatvédelmiやésやadatbiztonságiやszabályzatや
szerint 

 

*1    

a) közérdekbőlやnyilvánosやadatや  

b) közérdekűやadatや  

c) személyesやadatや 
d) személyesやk(lönlegesやadat 
e) bűn(gyiやszemélyesやadat 
f) minősítettやadat 

 

*2  pl╆や Excelや tábla╇や papíralapúや nyilvántartás╇や adatbázis╇や internetesや fel(let╇や
intranetesやfel(let╇やstb╆ 

 

*3  

a) jogszabályや〉pontosやmegjelöléssel《 
b) azやérintettやhozzájárulása 

 

*4 pl╆や azや XYZǉǊǋǌǍや kiemeltや projektや általや támogatottや személyek╇や vagyや azや
XYZ12345 kiemelt projekt általやtámogatottやvállalkozások╇やstb╆ 

 

*5  

a) azやérintettやnyilatkozata 

b) hatóságiやnyilvántartás 
c) másやadatkezelőやnyilvántartása 

 

*6 pl╆やnév╇やsz(letésiやdátum╇やstb╆ 



 

*7 pl╆やweboldalやinternetやcíme╇やszerverenやlévőやtárhelyやelérésiやútvonala╇やstb╆ 
 



 

ADATLELTÁR 

 

Azやadatkezelőやneveやésやelérhetősége: 

FejérやMegyeiやGyermekvédelmiやKözpontやésやTer(letiやGyermekvédelmiやSzakszolgálat 
ǐǈǈǈやSzékesfehérvárやT(zérやutcaやǎ╆や 
Tel.: +36 22 315130   

Email: fmgyk@t-online.hu 

Azやadatkezelőやképviselőjénekやneveやésやelérhetősége: 

DeresnéやTanárkiやMáriaやIntézményvezetőやや 
Tel.: +36 22 329 011; +36 20 6200 570  

Email: fmgyk@t-online.hu 

 

Azやadatvédelmiやtisztviselőやneveやésやelérhetősége╈や 

Azやadatbázis╇やilletveやnyilvántartásやneve╈や 
KözpontiやElektronikusやNyilvántartásやaやSzolgáltatástやIgénybevevőkről 

1. 
Azやadatokértやfelelősや
munkakörénekやmegnevezése 

Növendék(gyiやfőelőadó 

2. Aやkezeltやadatやminősítéseや〉さǉ《  Személyesやadat 

3. Azやadatやformátumaや〉さǊ《 Elektronikusやnyilvántartás 

4. 
 

Azやadatkezelésやcélja 

 

Ideiglenesやhatályúやelhelyezés╇やnevelésbeや
vétel╇やutógondozóiやellátásやelrendelésének╇やaや
kiskorúやgondozásiやsz(kségleténekやésやfiatalや
felnőttekやjogcímやváltozásánakやrögzítése 

5. 
 

Azやadatkezelésやjogalapjaや〉さǋ《 
 

 ǌǉǍ╆のǊǈǉǍ╆やXII╆やǊǋ╆やKorm╆やr╆やǋ╆こや〉ǉ《やbek╆やa《や
pont╉やǉǑǑǏ╆やéviやXXXI╆やtv╆やǉǋǍ╆やこや〉ǉ《bek b) pont 

6. Azやadatkezelésやidőtartama  folyamatos 

7. 

 

Azやérintettekやköre 〉azやérintettekや
kategóriáinak╇やvalamintやaや
személyesやadatokやkategóriáinakや
ismertetése (*4) 

 

 

 

 Beutalóやszerv╇やbejelentőやszemély╇やgyermek╇や
fiatalやfelnőtt╇やtörvényesやképviselő 

 

 



8. 
 

Az adatokやforrásaや〉さǍ《 
 

 Hatóságiやnyilvántartás 

9. 
 

Azやadatokやfajtáiや〉さǎ《 
 

név╇やsz(letésiやhelyやidő╇やtársadalombiztosításiや
azonosítóやjel  

10. 
 

Aやhozzáférésやmódjaや〉さǏ《 
 

Internetやalapúやkezelőfel(letenやkorlátozottや
hozzáférésやadatkezelőやrészére 

www.tevadmin.nrszh.hu 

11. 

Olyanやcímzettekやkategóriái╇や
akikkelやaやszemélyesやadatokatや
közlik╇やvagyやközölniやfogják╇やideや
értveやaやharmadikやországbeliや
címzetteket╇やvagyやnemzetköziや
szervezeteket 

- 

12. 
Aやk(lönbözőやadatkategóriákや
törléséreやelőirányzottやhatáridők 

nincsやelőreやmeghatározva 

13. 
Azやadatokやvédelméreやtettや
technikaiやésやszervezésiや
intézkedésekやáltalánosやleírásaや 

Azやinformatikaiやésやbiztonságiやszabályzat╇や
Adatvédelmiやésやadatbiztonságiやszabályzatや
szerint 

 

*1    

a) közérdekbőlやnyilvánosやadatや  

b) közérdekűやadatや  

c) személyesやadatや 
d) személyesやk(lönlegesやadat 
e) bűn(gyiやszemélyesやadat 
f) minősítettやadat 

 

*2  pl╆や Excelや tábla╇や papíralapúや nyilvántartás╇や adatbázis╇や internetesや fel(let╇や
intranetesやfel(let╇やstb╆ 

 

*3  

a) jogszabályや〉pontosやmegjelöléssel《 
b) azやérintettやhozzájárulása 

 

*4 pl. az XYZ12345 kiemelt projektや általや támogatottや személyek╇や vagyや azや
XYZ12345 kiemelt projekt általやtámogatottやvállalkozások╇やstb╆ 

 

*5  

a) azやérintettやnyilatkozata 

b) hatóságiやnyilvántartás 



c) másやadatkezelőやnyilvántartása 

 

*6 pl╆やnév╇やsz(letésiやdátum╇やstb╆ 
 

*7 pl╆やweboldalやinternetやcíme╇やszerverenやlévőやtárhelyやelérésiやútvonala╇やstb╆ 
 



 

ADATLELTÁR 

 

Azやadatkezelőやneveやésやelérhetősége: 

FejérやMegyeiやGyermekvédelmiやKözpontやésやTer(letiやGyermekvédelmiやSzakszolgálat 
ǐǈǈǈやSzékesfehérvárやT(zérやutcaやǎ╆や 
Tel.: +36 22 315130   

Email: fmgyk@t-online.hu 

Azやadatkezelőやképviselőjénekやneveやésやelérhetősége: 

DeresnéやTanárkiやMáriaやIntézményvezetőやや 
Tel.: +36 22 329 011; +36 20 6200 570  

Email: fmgyk@t-online.hu 

 

Azやadatvédelmiやtisztviselőやneveやésやelérhetősége╈や 

Azやadatbázis╇やilletveやnyilvántartásやneve╈や 
Azやállamiやésやnemやállamiやfenntartóやáltalやműködtetettやintézményben╇やilletveや
nevelősz(lőnélやideiglenesやhatállyalやelhelyezett╇やnevelésbeやvettやgyermek╇やtovábbáや
utógondozóiやellátásban╇やilletveやutógondozásbanやrészes(lőやfiatalやfelnőttやgondozásiや
napjairól 

1. 
Azやadatokértやfelelősや
munkakörénekやmegnevezése 

 növendék(gyiやelőadó 

2. Aやkezeltやadatやminősítéseや〉さǉ《  személyesやadat 

3. Azやadatやformátumaや〉さǊ《 
 papíralapúやnyilvántartás 
 

4. 
 

Azやadatkezelésやcélja 

 

 gondozásiやnapokやnyilvántartása 

5. 
 

Azやadatkezelésやjogalapjaや〉さǋ《 
 

 ǉǑǑǏ╆やéviやXXXI╆やtv╆やǉǌǉ╆こや〉ǉ《やbek╆やe《やpont 

6. Azやadatkezelésやidőtartama 

 ideiglenesやelhelyezés╇やnevelésbeやvételやésや
utógondozóiやellátásやidőtartamaや 
ǉǑǑǏ╆やéviやXXXI╆やtvやǉǌǊ╆こや〉ǉ《 

7. 

 

Azやérintettekやköre 〉azやérintettekや
kategóriáinak╇やvalamintやaや
személyesやadatokやkategóriáinakや
ismertetése (*4) 

 ideiglenes hatállyalやelhelyezett╇やnevelésbeや
vettやgyermek╇やutógondozóiやellátott 



8. 
 

Azやadatokやforrásaや〉さǍ《 
 

 egyéb 

9. 
 

Azやadatokやfajtáiや〉さǎ《 
 

személyiやadat╇やgondozásiやnapokやszáma 

10. 
 

Aやhozzáférésやmódjaや〉さǏ《 
 

korlátozottやhozzáférésやazやadatkezelőやrészére╇や
zártやiratszekrény 

11. 

Olyanやcímzettekやkategóriái╇や
akikkelやaやszemélyesやadatokatや
közlik╇やvagyやközölniやfogják╇やideや
értveやaやharmadikやországbeliや
címzetteket╇やvagyやnemzetköziや
szervezeteket 

- 

12. 
Aやk(lönbözőやadatkategóriákや
törléséreやelőirányzottやhatáridők 

ǉǑǑǏ╆やéviやXXXI╆やtvやǉǌǊ╆こや〉ǉ《 

13. 
Azやadatokやvédelméreやtettや
technikaiやésやszervezésiや
intézkedésekやáltalánosやleírásaや 

Azやinformatikaiやésやbiztonságiやszabályzat╇や
Adatvédelmiやésやadatbiztonságiやszabályzatや
szerint 

 

*1    

a) közérdekbőlやnyilvánosやadatや  

b) közérdekűやadatや  

c) személyesやadatや 
d) személyesやk(lönlegesやadat 
e) bűn(gyiやszemélyesやadat 
f) minősítettやadat 

 

*2  pl╆や Excelや tábla╇や papíralapúや nyilvántartás╇や adatbázis╇や internetesや fel(let╇や
intranetesやfel(let╇やstb╆ 

 

*3  

a) jogszabályや〉pontosやmegjelöléssel《 
b) azやérintettやhozzájárulása 

 

*4 pl. az XYZ12345 kiemelt projektや általや támogatottや személyek╇や vagyや azや
XYZ12345 kiemelt projekt általやtámogatottやvállalkozások╇やstb╆ 

 

*5  

a) azやérintettやnyilatkozata 

b) hatóságiやnyilvántartás 



c) másやadatkezelőやnyilvántartása 

 

*6 pl╆やnév╇やsz(letésiやdátum╇やstb╆ 
 

*7 pl╆やweboldalやinternetやcíme╇やszerverenやlévőやtárhelyやelérésiやútvonala╇やstb╆ 
 



 

ADATLELTÁR 

 

Azやadatkezelőやneveやésやelérhetősége: 

FejérやMegyeiやGyermekvédelmiやKözpontやésやTer(letiやGyermekvédelmiやSzakszolgálat 
ǐǈǈǈやSzékesfehérvárやT(zérやutcaやǎ╆や 
Tel.: +36 22 315130   

Email: fmgyk@t-online.hu 

Azやadatkezelőやképviselőjénekやneveやésやelérhetősége: 

DeresnéやTanárkiやMáriaやIntézményvezetőやや 
Tel.: +36 22 329 011; +36 20 6200 570  

Email: fmgyk@t-online.hu 

 

Azやadatvédelmiやtisztviselőやneveやésやelérhetősége╈や 

Azやadatbázis╇やilletveやnyilvántartásやneve╈や 
Aやgyermekotthonban╇やbefogadóやsz(lőnélやtovábbáやfogyatékosokやvagyやpszichiátriaiや
betegekやotthonábanやelhelyezettやgyermekekről 

1. 
Azやadatokértやfelelősや
munkakörénekやmegnevezése 

 Növendék(gyiやfőelőadó 

2. Aやkezeltやadatやminősítéseや〉さǉ《  személyesやadat 

3. Azやadatやformátumaや〉さǊ《  papíralapúやnyilvántartás 
 

4. 
 

Azやadatkezelésやcélja 

 

 elhelyezettやgyermekekやésや(resやférőhelyekや
követése 

5. 
 

Azやadatkezelésやjogalapjaや〉さǋ《 
 

 ǊǋǍのǉǑǑǏ╆やXII╆ǉǏ╆やKorm╆やr╆やǉ╆こ 

ǉǑǑǏ╆やéviやXXXI╆やtv╆やǉǌǉ╆こや〉ǉ《やbekやa《pont 

6. Azやadatkezelésやidőtartama 

 szakellátásやtartamaやalatt╇やellátásやmegszűnésétや
követőenやpasszívやadatkezelés 
ǉǑǑǏ╆やéviやXXXI╆やtvやǉǌǊ╆こや〉ǉ《 

7. 

Azやérintettekやköre 〉azやérintettekや
kategóriáinak╇やvalamintやaや
személyesやadatokやkategóriáinakや
ismertetése (*4) 

gyermekotthonbanやelhelyezettやellátott 

8. 
 

Azやadatokやforrásaや〉さǍ《 
 

 hatóságiやnyilvántartás 



9. 
Azやadatokやfajtáiや〉さǎ《 
 

személyiやadatok╇やhatározatやszámaやkelte 

10. 
 

Aやhozzáférésやmódjaや〉さǏ《 
 

zártやiratszekrényやkorlátozottやhozzáférés╈やcsakや
azやadatkezelésreやjogosultやszámáraや 

 

11. 

Olyanやcímzettekやkategóriái╇や
akikkelやaやszemélyesやadatokatや
közlik╇やvagyやközölniやfogják╇やideや
értveやaやharmadikやországbeliや
címzetteket╇やvagyやnemzetköziや
szervezeteket 

- 

12. 
Aやk(lönbözőやadatkategóriákや
törléséreやelőirányzottやhatáridők 

ǉǑǑǏ╆やéviやXXXI╆やtvやǉǌǊ╆こや〉ǉ《 

13. 
Azやadatokやvédelméreやtettや
technikaiやésやszervezésiや
intézkedésekやáltalánosやleírásaや 

Azやinformatikaiやésやbiztonságiやszabályzat╇や
Adatvédelmiやésやadatbiztonságiやszabályzatや
szerint 

 

*1    

a) közérdekbőlやnyilvánosやadatや  

b) közérdekűやadatや  

c) személyesやadatや 
d) személyesやk(lönlegesやadat 
e) bűn(gyiやszemélyesやadat 
f) minősítettやadat 

 

*2  pl╆や Excelや tábla╇や papíralapúや nyilvántartás╇や adatbázis╇や internetesや fel(let╇や
intranetesやfel(let╇やstb╆ 

 

*3  

a) jogszabályや〉pontosやmegjelöléssel《 
b) azやérintettやhozzájárulása 

 

*4 pl. az XYZ12345 kiemelt projektや általや támogatottや személyek╇や vagyや azや
XYZ12345 kiemelt projekt általやtámogatottやvállalkozások╇やstb╆ 

 

*5  

a) azやérintettやnyilatkozata 

b) hatóságiやnyilvántartás 
c) másやadatkezelőやnyilvántartása 

 

*6 pl╆やnév╇やsz(letésiやdátum╇やstb╆ 



 

*7 pl╆やweboldalやinternetやcíme╇やszerverenやlévőやtárhelyやelérésiやútvonala╇やstb╆ 
 



 

ADATLELTÁR 

 

Azやadatkezelőやneveやésやelérhetősége: 

FejérやMegyeiやGyermekvédelmiやKözpontやésやTer(letiやGyermekvédelmiやSzakszolgálat 
ǐǈǈǈやSzékesfehérvárやT(zérやutcaやǎ╆や 
Tel.: +36 22 315130   

Email: fmgyk@t-online.hu 

Azやadatkezelőやképviselőjénekやneveやésやelérhetősége: 

DeresnéやTanárkiやMáriaやIntézményvezetőやや 
Tel.: +36 22 329 011; +36 20 6200 570  

Email: fmgyk@t-online.hu 

 

Azやadatvédelmiやtisztviselőやneveやésやelérhetősége╈や 

Azやadatbázis╇やilletveやnyilvántartásやneve╈や 
Esetiやgyámiやésやgyermekvédelmiやgyámiやfeladatokatやellátóやszemélyről 

1. 
Azやadatokértやfelelősや
munkakörénekやmegnevezése 

 gyámiやcsoportvezető 

2. Aやkezeltやadatやminősítéseや〉さǉ《  személyesやadat 

3. Azやadatやformátumaや〉さǊ《  papíralapúやnyilvántartás 

4. 
 

Azやadatkezelésやcélja 

 

 gyermekvédelmiやgyámiやmunkakörben 

foglalkozatottやnyilvántartása 

5. 
 

Azやadatkezelésやjogalapjaや〉さǋ《 
 

 ǉǑǑǏ╆やéviやXXXI╆やtv╆やǉǌǉ╆こや〉ǉ《bekやd《やpont 
ǊǋǍのǉǑǑǏ╆やXII╆ǉǏ╆やKorm╆やr╆やǉ╆こ 

6. Azやadatkezelésやidőtartama 
 jogviszony tartama 

ǉǑǑǏ╆やéviやXXXI╆やtvやǉǌǊ╆やこ〉ǉ《 

7. 

 

Azやérintettekやköre 〉azやérintettekや
kategóriáinak╇やvalamintやaや
személyesやadatokやkategóriáinakや
ismertetése (*4) 

 

 

 

 

 gyermekvédelmiやgyám 

 



8. 
 

Azやadatokやforrásaや〉さǍ《 
 

 érintettやnyilatkozata 

9. 
 

Azやadatokやfajtáiや〉さǎ《 
 

személyiやadat 

10. 
 

Aやhozzáférésやmódjaや〉さǏ《 
 

zártやiratszekrényやkorlátozottやhozzáférés╈やcsakや
azやadatkezelésreやjogosultやszámáraや 

 

11. 

Olyanやcímzettekやkategóriái╇や
akikkelやaやszemélyesやadatokatや
közlik╇やvagyやközölniやfogják╇やideや
értveやaやharmadikやországbeliや
címzetteket╇やvagyやnemzetköziや
szervezeteket 

- 

12. 
A k(lönbözőやadatkategóriákや
törléséreやelőirányzottやhatáridők 

ǉǑǑǏ╆やéviやXXXI╆やtvやǉǌǊ╆やこ〉ǉ《 

13. 
Azやadatokやvédelméreやtettや
technikaiやésやszervezésiや
intézkedésekやáltalánosやleírásaや 

Azやinformatikaiやésやbiztonságiやszabályzat╇や
Adatvédelmiやésやadatbiztonságiやszabályzatや
szerint 

 

*1    

a) közérdekbőlやnyilvánosやadatや  

b) közérdekűやadatや  

c) személyesやadatや 
d) személyesやk(lönlegesやadat 
e) bűn(gyiやszemélyesやadat 
f) minősítettやadat 

 

*2  pl╆や Excelや tábla╇や papíralapúや nyilvántartás╇や adatbázis╇や internetesや fel(let╇や
intranetesやfel(let╇やstb╆ 

 

*3  

a) jogszabályや〉pontosやmegjelöléssel《 
b) azやérintettやhozzájárulása 

 

*4 pl╆や azや XYZǉǊǋǌǍや kiemeltや projektや általや támogatottや személyek╇や vagyや azや
XYZ12345 kiemelt projekt általやtámogatottやvállalkozások╇やstb╆ 

 

*5  

a) azやérintettやnyilatkozata 



b) hatóságiやnyilvántartás 
c) másやadatkezelőやnyilvántartása 

 

*6 pl╆やnév╇やsz(letésiやdátum╇やstb╆ 
 

*7 pl╆やweboldalやinternetやcíme╇やszerverenやlévőやtárhelyやelérésiやútvonala╇やstb╆ 
 



 

ADATLELTÁR 

 

Azやadatkezelőやneveやésやelérhetősége: 

FejérやMegyeiやGyermekvédelmiやKözpontやésやTer(letiやGyermekvédelmiやSzakszolgálat 
ǐǈǈǈやSzékesfehérvárやT(zérやutcaやǎ╆や 
Tel.: +36 22 315130   

Email: fmgyk@t-online.hu 

Azやadatkezelőやképviselőjénekやneveやésやelérhetősége: 

DeresnéやTanárkiやMáriaやIntézményvezetőやや 
Tel.: +36 22 329 011; +36 20 6200 570  

Email: fmgyk@t-online.hu 

 

Azやadatvédelmiやtisztviselőやneveやésやelérhetősége╈や 

Azやadatbázis╇やilletveやnyilvántartásやneve╈や 
  Aやgyermekotthonやilletveやaやnevelősz(lőiやhálózatや(resや
férőhelyeiről 

1. 
Azやadatokértやfelelősや
munkakörénekやmegnevezése 

növendék(gyiやfőelőadó 

2. Aやkezeltやadatやminősítéseや〉さǉ《  Személyesやadat 

3. Azやadatやformátumaや〉さǊ《  papíralapúやnyilvántartás 

4. 
 

Azやadatkezelésやcélja 

 

 gyermekやgyorsやelhelyezéseやaやgondozásiや
helyekやtípusやésやellátottやsz(kségletやszerintiや
férőhelyszámainakやnyilvántartásaやalapján 

5. 
 

Azやadatkezelésやjogalapjaや〉さǋ《 
 

 ǉǑǑǏ╆やéviやXXXI╆tv╆やǉǋǍ╆やこや〉ǉ《bekやb《pontやésやǉǌǉ╆こや〉ǉ《や
bek b) pont 

 

6. Azやadatkezelésやidőtartama 
 működésiやengedélyやszerint 
 

7. 

 

Azやérintettekやköre 〉azやérintettekや
kategóriáinak╇やvalamintやaや
személyesやadatokやkategóriáinakや
ismertetése (*4) 

 

 

 

 Nevelősz(lők 



8. 
 

Azやadatokやforrásaや〉さǍ《 
 

 Hatóságiやnyilvántartás 

9. 
 

Azやadatokやfajtáiや〉さǎ《 
 

név╇やsz(letésiやhelyやidő╇やlakóhely╇や
gyermekotthonのlakásotthonやmegnevezéseや
╇székhely╇やférőhelyszám╇やengedélyezettや
férőhelyszám  

10. 
 

Aやhozzáférésやmódjaや〉さǏ《 
 

zártやiratszekrény╇やkorlátozottやhozzáférésやazや
adatkezelőやszámára 

11. 

Olyanやcímzettekやkategóriái╇や
akikkel aやszemélyesやadatokatや
közlik╇やvagyやközölniやfogják╇やideや
értveやaやharmadikやországbeliや
címzetteket╇やvagyやnemzetköziや
szervezeteket 

- 

12. 
Aやk(lönbözőやadatkategóriákや
törléséreやelőirányzottやhatáridők 

ǉǑǑǏ╆やéviやXXXI╆やtvやǉǌǊ╆こや〉ǉ《bek╆ 

13. 
Azやadatokやvédelméreやtettや
technikaiやésやszervezésiや
intézkedésekやáltalánosやleírásaや 

Azやinformatikaiやésやbiztonságiやszabályzat╇や
Adatvédelmiやésやadatbiztonságiやszabályzatや
szerint 

 

*1    

a) közérdekbőlやnyilvánosやadatや  

b) közérdekűやadatや  

c) személyesやadatや 
d) személyesやk(lönlegesやadat 
e) bűn(gyiやszemélyesやadat 
f) minősítettやadat 

 

*2  pl╆や Excelや tábla╇や papíralapúや nyilvántartás╇や adatbázis╇や internetesや fel(let╇や
intranetesやfel(let╇やstb╆ 

 

*3  

a) jogszabályや〉pontosやmegjelöléssel《 
b) azやérintettやhozzájárulása 

 

*4 pl. az XYZ12345 kiemelt projektや általや támogatottや személyek╇や vagyや azや
XYZ12345 kiemelt projekt általやtámogatottやvállalkozások╇やstb╆ 

 

*5  

a) azやérintettやnyilatkozata 



b) hatóságiやnyilvántartás 
c) másやadatkezelőやnyilvántartása 

 

*6 pl╆やnév╇やsz(letésiやdátum╇やstb╆ 
 

*7 pl╆やweboldalやinternetやcíme╇やszerverenやlévőやtárhelyやelérésiやútvonala╇やstb╆ 
 



 

ADATLELTÁR 

 

Azやadatkezelőやneveやésやelérhetősége: 

FejérやMegyeiやGyermekvédelmiやKözpontやésやTer(letiやGyermekvédelmiやSzakszolgálat 
ǐǈǈǈやSzékesfehérvárやT(zérやutcaやǎ╆や 
Tel.: +36 22 315130   

Email: fmgyk@t-online.hu 

Azやadatkezelőやképviselőjénekやneveやésやelérhetősége: 

DeresnéやTanárkiやMáriaやIntézményvezetőやや 
Tel.: +36 22 329 011; +36 20 6200 570  

Email: fmgyk@t-online.hu 

 

Azやadatvédelmiやtisztviselőやneveやésやelérhetősége╈や 

Azやadatbázis╇やilletveやnyilvántartásやneve╈や 
Környezettanulmány 

1. 
Azやadatokértやfelelősや
munkakörénekやmegnevezése 

nevelősz(lőiやtanácsadó 

2. Aやkezeltやadatやminősítéseや〉さǉ《  személyesやadat 

3. Azやadatやformátumaや〉さǊ《  papíralapúやnyilvántartás 

4. 
 

Azやadatkezelésやcélja 

 

Nevelősz(lőnekやjelentkezőkやalkalmasságiや
vizsgálata 

5. 
 

Azやadatkezelésやjogalapjaや〉さǋ《 
 

 ǉǋのǊǈǉǋ╆や〉XII╆ǊǑ╆《やKorm╆r╆やǊ╆やこや〉ǋ《bek╉や
ǉǍのǉǑǑǐ╆〉IV╆やǋǈ《やǑǍ╆やこや〉ǋ《やbekやǑǏ╆こや〉ǉ《bek 

6. Azやadatkezelésやidőtartama 

Alkalmasságやeseténやaやszolgáltatóiや
nyilvántartásbanやlevőやidő╇やalkalmatlanságや
eseténやǍやévig 

7. 

Azやérintettekやköre 〉azやérintettekや
kategóriáinak╇やvalamintやaや
személyesやadatokやkategóriáinakや
ismertetése (*4) 

 

 Nevelősz(lők╇やjelentkezők 

8. 
 

Azやadatokやforrásaや〉さǍ《 
 

 érintettやnyilatkozata 

 



9. 
 

Azやadatokやfajtáiや〉さǎ《 
 

jelentkezőやésややházastársánakのやélettársának╈やや
személyiやadatai╇ legmagasabb iskolai 

végzettsége╇やfoglalkozása╇やjövedelme╇や
gyermekeinekやneveやtartózkodásiやhelye╇や
sz(letésiやidejeやésやiskolázottságukやszintje╉や
közösやháztartásbanやélőkやszámaやésや
hozzátartozóiやstátusza╇やcsaládiやpótlékや
kifizetőjénekやneveやcíme╇やlakásやadatai╇や
gyermekvédelmiやgondoskodásbanやelőや
gyermekやszámáraやbiztosítandóやszobáraや
vonatkozóやadatok╇やházのlakásやésや
környezeténekやállapota╇やbiztonságiやszintje 

10. 
 

Aやhozzáférésやmódjaや〉さǏ《 
 

zártやiratszekrényやkorlátozottやhozzáférés╈やcsakや
azやadatkezelésreやjogosultやszámára 

11. 

Olyanやcímzettekやkategóriái╇や
akikkelやaやszemélyesやadatokatや
közlik╇やvagyやközölniやfogják╇やideや
értveやaやharmadikやországbeliや
címzetteket╇やvagyやnemzetköziや
szervezeteket 

- 

12. 
Aやk(lönbözőやadatkategóriákや
törléséreやelőirányzottやhatáridők 

alkalmatlanságやeseténやǍやév 

13. 
Azやadatokやvédelméreやtettや
technikaiやésやszervezésiや
intézkedésekやáltalánosやleírásaや 

Azやinformatikaiやésやbiztonságiやszabályzat╇や
Adatvédelmiやésやadatbiztonságiやszabályzatや
szerint 

 

*1    

a) közérdekbőlやnyilvánosやadatや  

b) közérdekűやadatや  

c) személyesやadatや 
d) személyesやk(lönlegesやadat 
e) bűn(gyiやszemélyesやadat 
f) minősítettやadat 

 

*2  pl╆や Excelや tábla╇や papíralapúや nyilvántartás╇や adatbázis╇や internetesや fel(let╇や
intranetesやfel(let╇やstb╆ 

 

*3  

a) jogszabályや〉pontosやmegjelöléssel《 
b) azやérintettやhozzájárulása 

 



*4 pl. az XYZ12345 kiemelt projektや általや támogatottや személyek╇や vagyや azや
XYZ12345 kiemelt projekt általやtámogatottやvállalkozások╇やstb╆ 

 

*5  

a) azやérintettやnyilatkozata 

b) hatóságiやnyilvántartás 
c) másやadatkezelőやnyilvántartása 

 

*6 pl╆やnév╇やsz(letésiやdátum╇やstb╆ 
 

*7 pl╆やweboldalやinternetやcíme╇やszerverenやlévőやtárhelyやelérésiやútvonala╇やstb╆ 
 



 

ADATLELTÁR 

 

Azやadatkezelőやneveやésやelérhetősége: 

FejérやMegyeiやGyermekvédelmiやKözpontやésやTer(letiやGyermekvédelmiやSzakszolgálat 
ǐǈǈǈやSzékesfehérvárやT(zérやutcaやǎ╆や 
Tel.: +36 22 315130   

Email: fmgyk@t-online.hu 

Azやadatkezelőやképviselőjénekやneveやésやelérhetősége: 

DeresnéやTanárkiやMáriaやIntézményvezetőやや 
Tel.: +36 22 329 011; +36 20 6200 570  

Email: fmgyk@t-online.hu 

 

Azやadatvédelmiやtisztviselőやneveやésやelérhetősége╈や 

Azやadatbázis╇やilletveやnyilvántartásやneve╈や 
 Gyermekgondozókやmegbízásiやszerződése 

1. 
Az adatokértやfelelősや
munkakörénekやmegnevezése 

 Gyermekvédelmiや(gyintéző 

2. Aやkezeltやadatやminősítéseや〉さǉ《  Személyesやadatok 

3. Azやadatやformátumaや〉さǊ《 
 Wordやdokumentum╇やExcelやtábla╇やpapíralapúや
nyilvántartás 

4. 
 

Azやadatkezelésやcélja 

 

 Gyermekgondozókやnyilvántartása 

5. 
 

Azやadatkezelésやjogalapjaや〉さǋ《 
 

 JogszabályやǉǑǑǏ╆やéviやXXXI╆やtv╆やǉǋǌ╆こや〉ǉ《やbek╇や
ǉǋǍ╆こ〉ǉ《bekやb《やpont 

6. Azやadatkezelésやidőtartama  Megbízásやidőtartamaやalatt 

7. 

 

Azやérintettekやköre 〉azやérintettekや
kategóriáinak╇やvalamintやaや
személyesやadatokやkategóriáinakや
ismertetése (*4) 

 

 Nevelősz(lőkやgyermekgondozói 

8. 
 

Azやadatokやforrásaや〉さǍ《 
 

 Érintettやnyilatkozata╇やhatóságiやnyilvántartás 



9. 
 

Azやadatokやfajtáiや〉さǎ《 
 

név╇やsz(letésiやhelyやésやidő╇やlakóhely╇やTajやszám╇や
Adóazonosítóやjel╇やFőfoglalkozásúやmunkahelyや
megnevezése 

10. 
 

Aやhozzáférésやmódjaや〉さǏ《 
 

sajátやszerver╇やzártやiratszekrényやkorlátozottや
hozzáférés╈やcsakやazやadatkezelésreやjogosultや
számáraや 

 

11. 

Olyanやcímzettekやkategóriái╇や
akikkelやaやszemélyesやadatokat 

közlik╇やvagyやközölniやfogják╇やideや
értveやaやharmadikやországbeliや
címzetteket╇やvagyやnemzetköziや
szervezeteket 

- 

12. 
Aやk(lönbözőやadatkategóriákや
törléséreやelőirányzottやhatáridők 

nincsやelőreやmeghatározva 

13. 
Azやadatokやvédelméreやtettや
technikaiやésやszervezésiや
intézkedésekやáltalánosやleírásaや 

Azやinformatikaiやésやbiztonságiやszabályzat╇や
Adatvédelmiやésやadatbiztonságiやszabályzatや
szerint 

 

*1    

a) közérdekbőlやnyilvánosやadatや  

b) közérdekűやadatや  

c) személyesやadatや 
d) személyesやk(lönlegesやadat 
e) bűn(gyiやszemélyesやadat 
f) minősítettやadat 

 

*2  pl╆や Excelや tábla╇や papíralapúや nyilvántartás╇や adatbázis╇や internetesや fel(let╇や
intranetesやfel(let╇やstb╆ 

 

*3  

a) jogszabályや〉pontosやmegjelöléssel《 
b) azやérintettやhozzájárulása 

 

*4 pl╆や azや XYZǉǊǋǌǍや kiemeltや projektや általや támogatottや személyek╇や vagyや azや
XYZ12345 kiemelt projekt általやtámogatottやvállalkozások╇やstb╆ 

 

*5  

a) azやérintettやnyilatkozata 

b) hatóságiやnyilvántartás 
c) másやadatkezelőやnyilvántartása 



 

*6 pl╆やnév╇やsz(letésiやdátum╇やstb╆ 
 

*7 pl╆やweboldalやinternetやcíme╇やszerverenやlévőやtárhelyやelérésiやútvonala╇やstb╆ 
 



 

ADATLELTÁR 

 

Azやadatkezelőやneveやésやelérhetősége: 

FejérやMegyeiやGyermekvédelmiやKözpontやésやTer(letiやGyermekvédelmiやSzakszolgálat 
ǐǈǈǈやSzékesfehérvárやT(zérやutcaやǎ╆や 
Tel.: +36 22 315130   

Email: fmgyk@t-online.hu 

Azやadatkezelőやképviselőjénekやneveやésやelérhetősége: 

DeresnéやTanárkiやMáriaやIntézményvezetőやや 
Tel.: +36 22 329 011; +36 20 6200 570  

Email: fmgyk@t-online.hu 

 

Azやadatvédelmiやtisztviselőやneveやésやelérhetősége╈や 

Azやadatbázis╇やilletveやnyilvántartásやneve╈や 
 Keretmegállapodás 

1. 
Azやadatokértやfelelősや
munkakörénekやmegnevezése 

 Humánerőforrásやmenedzser 

2. Aやkezeltやadatやminősítéseや〉さǉ《  Személyesやadat 

3. Azやadatやformátumaや〉さǊ《 
 Excelやtábla╇やWordやdokumentum╇やpapíralapúや
nyilvántartás 

4. 
 

Azやadatkezelésやcélja 

 

 Jogviszonyやlétesítése 

5. 
 

Azやadatkezelésやjogalapjaや(*3) 

 

 JogszabályやǉǑǑǏ╆やéviやXXXI╆やtv╆やǎǎのB╆やこ 

ǍǉǋのǊǈǉǋ╆や〉XII╆やǊǑ╆《やKorm╆やr╆やǉǉ╆やこや〉ǉ《やbek 

6. Azやadatkezelésやidőtartama  Jogviszonyやidőtartamáig 

7. 

 

Azやérintettekやköre 〉azやérintettekや
kategóriáinak╇やvalamintやaや
személyesやadatokやkategóriáinakや
ismertetése (*4) 

 

 Nevelősz(lők 

8. 
 

Azやadatokやforrásaや〉さǍ《 
 

 Hatóságiやnyilvántartás 



9. 
 

Azやadatokやfajtáiや〉さǎ《 
 

természetesやszemélyazonosítóやadatok╇や
adóazonosítóやjel╇やTAJやszám╇やlakcím╇やiskolaiや
végzettség╇やsajátやháztartásábanやélőやgyerekや
neveやésやsz(letésiやideje╇やházastársのやélettársや
neve╇やnevelősz(lőiやképesítésrőlやszólóやoklevélや
számaやkelte╇やnevelősz(lőiやtanfolyamや
elvégzésérőlやszólóやtanúsítványやszámaやkelte╇や
nevelősz(lőiやhálózatやfenntartójánakやneveや
címe╇やműködtetőやneveやésやcíme╇やfoglalkoztatásiや
jogviszonyやjellege╇やfoglやjogviszonyやalapjánや
járóやdíjazásrólやsz╆やtájékoztatás╇やalapやhaviやésや
napidíjやösszege╇やbankszámlaszám╊ 

 

10. 
 

A hozzáférésやmódjaや〉さǏ《 
 

korlátozott╇やadatkezelőやszámáraやelérhetőやsajátや
szerver╇やzártやiratszekrény 

11. 

Olyanやcímzettekやkategóriái╇や
akikkelやaやszemélyesやadatokatや
közlik╇やvagyやközölniやfogják╇やideや
értveやaやharmadikやországbeliや
címzetteket╇やvagyやnemzetköziや
szervezeteket 

- 

12. 
Aやk(lönbözőやadatkategóriákや
törléséreやelőirányzottやhatáridők 

nincsやelőreやmeghatározva 

13. 
Azやadatokやvédelméreやtettや
technikaiやésやszervezésiや
intézkedésekやáltalánosやleírásaや 

Azやinformatikaiやésやbiztonságiやszabályzat╇や
Adatvédelmiやésやadatbiztonságiやszabályzatや
szerint 

 

*1    

a) közérdekbőlやnyilvánosやadatや  

b) közérdekűやadatや  

c) személyesやadatや 
d) személyesやk(lönlegesやadat 
e) bűn(gyiやszemélyesやadat 
f) minősítettやadat 

 

*2  pl╆や Excelや tábla╇や papíralapúや nyilvántartás╇や adatbázis╇や internetesや fel(let╇や
intranetesやfel(let╇やstb. 

 

*3  

a) jogszabályや〉pontosやmegjelöléssel《 



b) azやérintettやhozzájárulása 

 

*4 pl╆や azや XYZǉǊǋǌǍや kiemeltや projektや általや támogatottや személyek╇や vagyや azや
XYZ12345 kiemelt projekt általやtámogatottやvállalkozások╇やstb╆ 

 

*5  

a) azやérintettやnyilatkozata 

b) hatóságiやnyilvántartás 
c) másやadatkezelőやnyilvántartása 

 

*6 pl╆やnév╇やsz(letésiやdátum╇やstb╆ 
 

*7 pl╆やweboldalやinternetやcíme╇やszerverenやlévőやtárhelyやelérésiやútvonala╇やstb╆ 
 



 

ADATLELTÁR 

 

Azやadatkezelőやneveやésやelérhetősége: 

FejérやMegyeiやGyermekvédelmiやKözpontやésやTer(letiやGyermekvédelmiやSzakszolgálat 
ǐǈǈǈやSzékesfehérvárやT(zérやutcaやǎ╆や 
Tel.: +36 22 315130   

Email: fmgyk@t-online.hu 

Azやadatkezelőやképviselőjénekやneveやésやelérhetősége: 

DeresnéやTanárkiやMáriaやIntézményvezetőやや 
Tel.: +36 22 329 011; +36 20 6200 570  

Email: fmgyk@t-online.hu 

 

Azやadatvédelmiやtisztviselőやneveやésやelérhetősége╈や 

Azやadatbázis╇やilletveやnyilvántartásやneve╈や 
 Kiegészítőやmegállapodás 

1. 
Azやadatokértやfelelősや
munkakörénekやmegnevezése 

 Humánerőforrásやmenedzser 

2. Aやkezeltやadatやminősítéseや〉さǉ《  Személyesやadat 

3. Azやadatやformátumaや〉さǊ《 
 Excelやtábla╇やWordやdokumentum╇やpapíralapúや
nyilvántartás 

4. 
 

Azやadatkezelésやcélja 

 

 gyermek╇やfiatalやfelnőttやbefogadásánakや
dokumentálása 

5. 
 

Azやadatkezelésやjogalapjaや〉さǋ《 
 

JogszabályやǉǑǑǏ╆やéviやXXXI╆やǉǋǌ╆こ╇やǉǋǍ╆こ〉ǉ《やbekや
b《pontや╉やǍǉǋのǊǈǉǋ╆や〉XII╆やǊǑ╆《やKorm╆やr╆やǉǊ╆こや〉ǉ《や
bek. ǋǉ╆こ 

6. Azやadatkezelésやidőtartama 
 Azやellátottやnevelősz(lénélやvalóや
tartózkodásánakやidőtartama 

7. 

 

Az érintettekやköre 〉azやérintettekや
kategóriáinak╇やvalamintやaや
személyesやadatokやkategóriáinakや
ismertetése (*4) 

 

 Nevelősz(lők╇やkiskorúやgyermek╇や
utógondozóiやellátásbanやrészes(ltやfiatalやfelnőtt 

8. 
 

Azやadatokやforrásaや〉さǍ《 
 

 Hatóságiやnyilvántartás 



9. 
 

Azやadatokやfajtái (*6) 

 

név╇やsz(letésiやhelyやésやidő╇やadatlaprendszerbenや
alkalmazottやtörzsszám╇やTAJやszám╇や
Adóazonosítóやjel╇やellátásやelrendelésérőlやszólóや
hatóságiやdöntésやszámaやkelteやdöntéshozóや
hatóságやmegnevezése╇やellátásやkezdőや
időpontja╇やellátásiやsz(kségletやmegjelölése╇や
gyermekvédelmiやgyámやneveやésやelérhetősége╇や
nevelésiやdíjやésやk(lönやellátmányやhaviやnapiや
összege╇やkiegészítődíjやösszege╇ 

 

10. 
 

Aやhozzáférésやmódjaや〉さǏ《 
 

sajátやszerver╇やzártやiratszekrényやkorlátozottや
hozzáférés╈やcsakやazやadatkezelésreやjogosultや
számára 

11. 

Olyanやcímzettekやkategóriái╇や
akikkelやaやszemélyesやadatokatや
közlik╇やvagyやközölniやfogják╇やideや
értveやaやharmadikやországbeliや
címzetteket╇やvagyやnemzetköziや
szervezeteket 

- 

12. 
Aやk(lönbözőやadatkategóriákや
törléséreやelőirányzottやhatáridők 

nincsやelőreやmeghatározva 

13. 
Azやadatokやvédelméreやtettや
technikaiやésやszervezésiや
intézkedésekやáltalánosやleírásaや 

Azやinformatikaiやésやbiztonságiやszabályzat╇や
Adatvédelmiやésやadatbiztonságiやszabályzatや
szerint 

 

*1    

a) közérdekbőlやnyilvánosやadatや  

b) közérdekűやadatや  

c) személyesやadatや 
d) személyesやk(lönlegesやadat 
e) bűn(gyiやszemélyesやadat 
f) minősítettやadat 

 

*2  pl╆や Excelや tábla╇や papíralapúや nyilvántartás╇や adatbázis╇や internetesや fel(let╇や
intranetesやfel(let╇やstb╆ 

 

*3  

a) jogszabályや〉pontosやmegjelöléssel《 
b) azやérintettやhozzájárulása 

 

*4 pl╆や azや XYZǉǊǋǌǍや kiemeltや projektや általや támogatottや személyek╇や vagyや azや



XYZ12345 kiemelt projekt általやtámogatottやvállalkozások╇やstb╆ 
 

*5  

a) azやérintettやnyilatkozata 

b) hatóságiやnyilvántartás 
c) másやadatkezelőやnyilvántartása 

 

*6 pl╆やnév╇やsz(letésiやdátum╇やstb╆ 
 

*7 pl. weboldalやinternetやcíme╇やszerverenやlévőやtárhelyやelérésiやútvonala╇やstb╆ 
 



 

ADATLELTÁR 

 

Azやadatkezelőやneveやésやelérhetősége: 
FejérやMegyeiやGyermekvédelmiやKözpontやésやTer(letiやGyermekvédelmiやSzakszolgálat 
ǐǈǈǈやSzékesfehérvárやT(zérやutcaやǎ╆や 
Tel.: +36 22 315130   

Email: fmgyk@t-online.hu 

Azやadatkezelőやképviselőjénekやneveやésやelérhetősége: 
DeresnéやTanárkiやMáriaやIntézményvezetőやや 
Tel.: +36 22 329 011; +36 20 6200 570  

Email: fmgyk@t-online.hu 

 

Azやadatvédelmiやtisztviselőやneveやésやelérhetősége╈や 

Azやadatbázis╇やilletveやnyilvántartásやneve╈や 
 ÉrtesítésやII╆ 

1. 
Azやadatokértやfelelősや
munkakörénekやmegnevezése 

 Humánerőforrásやmenedzser 

2. Aやkezeltやadatやminősítéseや〉さǉ《  Személyesやadat 

3. Azやadatやformátumaや〉さǊ《 
 Excelやtábla╇やWordやdokumentum╇やpapíralapúや
nyilvántartás 

4. 
 

Azやadatkezelésやcélja 
 

 foglalkoztatásiやjogviszonytやérintőやváltozásrólや
valóやtájékoztatásやésやaやnevelősz(lőnélや
nevelkedőやgyermekekやnyilvántartása 

5. 
 

Azやadatkezelésやjogalapjaや〉さǋ《 
 

     ǉǑǑǏ╆やéviやXXXI╆やtv╆やǉǋǍ╆こや〉ǉ《bekやb《やpontや╉や
ǍǉǋのǊǈǉǋ╆や〉XII╆ǊǑ╆《やKorm╆やr╆やǋǉ╆こや〉Ǐ《やés(8) bek. 

6. Azやadatkezelésやidőtartama  Gyermekやésやutógondozóiやellátottや
tartózkodásáig 

7. 

 

Azやérintettekやköre 〉azやérintettekや
kategóriáinak╇やvalamintやaや
személyesやadatokやkategóriáinakや
ismertetése (*4) 

 

 Nevelősz(lők╇やgyermek╇やutógondozóiやellátott 

8. 
 

Azやadatokやforrásaや〉さǍ《 
 

 Hatóságiやnyilvántartás 



9. 
 

Azやadatokやfajtáiや〉さǎ《 
 

Név╇やsz(letésiやhelyやésやidő╇やlakóhely╇や
gondozásiやsz(kséglet╇やTAJやszám╇や
Adóazonosítóやjel  

10. 
 

Aやhozzáférésやmódjaや〉さǏ《 
 

zártやiratszekrény╇やsajátやszerverやkorlátozottや
hozzáférés╈やcsakやazやadatkezelésreやjogosultや
számáraや 

 

11. 

Olyanやcímzettek kategóriái╇や
akikkelやaやszemélyesやadatokatや
közlik╇やvagyやközölniやfogják╇やideや
értveやaやharmadikやországbeliや
címzetteket╇やvagyやnemzetköziや
szervezeteket 

- 

12. 
Aやk(lönbözőやadatkategóriákや
törléséreやelőirányzottやhatáridők 

nincsやelőreやmeghatározva 

13. 
Azやadatokやvédelméreやtettや
technikaiやésやszervezésiや
intézkedésekやáltalánosやleírásaや 

Azやinformatikaiやésやbiztonságiやszabályzat╇や
Adatvédelmiやésやadatbiztonságiやszabályzatや
szerint 

 

*1    

a) közérdekbőlやnyilvánosやadatや  

b) közérdekűやadatや  

c) személyesやadatや 
d) személyesやk(lönlegesやadat 
e) bűn(gyiやszemélyesやadat 
f) minősítettやadat 

 

*2  pl╆や Excelや tábla╇や papíralapúや nyilvántartás╇や adatbázis╇や internetesや fel(let╇や
intranetesやfel(let╇やstb╆ 

 

*3  

a) jogszabályや〉pontosやmegjelöléssel《 
b) azやérintettやhozzájárulása 

 

*4 pl. az XYZ12345 kiemelt projektや általや támogatottや személyek╇や vagyや azや
XYZ12345 kiemelt projekt általやtámogatottやvállalkozások╇やstb╆ 

 

*5  

a) azやérintettやnyilatkozata 
b) hatóságiやnyilvántartás 
c) másやadatkezelőやnyilvántartása 



 

*6 pl╆やnév╇やsz(letésiやdátum╇やstb╆ 
 

*7 pl╆やweboldalやinternetやcíme╇やszerverenやlévőやtárhelyやelérésiやútvonala╇やstb╆ 
 



 

ADATLELTÁR 

 

Azやadatkezelőやneveやésやelérhetősége: 
FejérやMegyeiやGyermekvédelmiやKözpontやésやTer(letiやGyermekvédelmiやSzakszolgálat 
ǐǈǈǈやSzékesfehérvárやT(zérやutcaやǎ╆や 
Tel.: +36 22 315130   

Email: fmgyk@t-online.hu 

Azやadatkezelőやképviselőjénekやneveやésやelérhetősége: 
DeresnéやTanárkiやMáriaやIntézményvezetőやや 
Tel.: +36 22 329 011; +36 20 6200 570  

Email: fmgyk@t-online.hu 

 

Azやadatvédelmiやtisztviselőやneveやésやelérhetősége╈や 

Azやadatbázis╇やilletveやnyilvántartásやneve╈や 
 Közalkalmazottiやalapnyilvántartás 

1. 
Az adatokértやfelelősや
munkakörénekやmegnevezése 

 Humánerőforrásやreferens 

2. Aやkezeltやadatやminősítéseや〉さǉ《  Személyesやadat   

3. Azやadatやformátumaや〉さǊ《  papíralapúやnyilvántartás 

4. 
 

Azやadatkezelésやcélja 
 

 közalkalmazottakやnyilvántartása 

5. 
 

Azやadatkezelésやjogalapjaや(*3) 

 

 ǉǑǑǊ╆やéviやXXXIII╆やtv╆やǐǋ╆のBやこ 

6. Azやadatkezelésやidőtartama  folyamatos 

7. 

 

Azやérintettekやköre 〉azやérintettekや
kategóriáinak╇やvalamintやaや
személyesやadatokやkategóriáinakや
ismertetése (*4) 

 

 munkáltató╇やközalkalmazott 

8. 
 

Azやadatokやforrásaや〉さǍ《 
 

 érintettやnyilatkozata 



9. 
 

Azやadatokやfajtáiや〉さǎ《 
 

Kjt╆やǍ╆やszやmellékletやszerintiやadatokや╈személyiや
ésやlakcímadatok╇やszakképzettség╇や
legmagasabbやiskolaiやvégzettség╇や
nyelvismeret╇やjogviszonyやkezdete╇やkorábbiや
jogviszonybanやtöltöttやidő╇やközalkalmazottや
besorolása╇やcímadományozás╇やminősítésや
időpontja 

10. 
 

Aやhozzáférésやmódjaや〉さǏ《 
 

zártやiratszekrény 

korlátozottやhozzáférés╈やadatkezelésreやjogosultや
számára 

 

 

11. 

Olyanやcímzettekやkategóriái╇や
akikkelやaやszemélyesやadatokatや
közlik╇やvagyやközölniやfogják╇やideや
értveやaやharmadikやországbeliや
címzetteket╇やvagyやnemzetköziや
szervezeteket 

- 

12. 
Aやk(lönbözőやadatkategóriákや
törléséreやelőirányzottやhatáridők 

nincsやelőreやmeghatározva 

13. 
Azやadatokやvédelméreやtettや
technikaiやésやszervezésiや
intézkedésekやáltalánosやleírásaや 

Azやinformatikaiやésやbiztonságiやszabályzat╇ 
Adatvédelmiやésやadatbiztonságiやszabályzatや
szerint 

 

*1    

a) közérdekbőlやnyilvánosやadatや  

b) közérdekűやadatや  

c) személyesやadatや 
d) személyesやk(lönlegesやadat 
e) bűn(gyiやszemélyesやadat 
f) minősítettやadat 

 

*2  pl╆や Excelや tábla╇や papíralapúや nyilvántartás╇や adatbázis╇や internetesや fel(let╇や
intranetesやfel(let╇やstb╆ 

 

*3  

a) jogszabályや〉pontosやmegjelöléssel《 
b) azやérintettやhozzájárulása 

 

*4 pl╆や azや XYZǉǊǋǌǍや kiemeltや projektや általや támogatottや személyek╇や vagyや azや



XYZ12345 kiemelt projekt általやtámogatottやvállalkozások╇やstb╆ 
 

*5  

a) azやérintettやnyilatkozata 

b) hatóságiやnyilvántartás 
c) másやadatkezelőやnyilvántartása 

 

*6 pl╆やnév╇やsz(letésiやdátum╇やstb╆ 
 

*7 pl╆やweboldalやinternetやcíme╇やszerverenやlévőやtárhelyやelérésiやútvonala╇やstb╆ 
 



 

ADATLELTÁR 

 

Azやadatkezelőやneveやésやelérhetősége: 
FejérやMegyeiやGyermekvédelmiやKözpontやésやTer(letiやGyermekvédelmiやSzakszolgálat 
ǐǈǈǈやSzékesfehérvárやT(zérやutcaやǎ╆や 
Tel.: +36 22 315130   

Email: fmgyk@t-online.hu 

Azやadatkezelőやképviselőjénekやneveやésやelérhetősége: 
DeresnéやTanárkiやMáriaやIntézményvezetőやや 
Tel.: +36 22 329 011; +36 20 6200 570  

Email: fmgyk@t-online.hu 

 

Azやadatvédelmiやtisztviselőやneveやésやelérhetősége╈や 

Azやadatbázis╇やilletveやnyilvántartásやneve╈や 
Munkavállalókやszabadságやnyilvántartása 

1. 
Azやadatokértやfelelősや
munkakörénekやmegnevezése 

gazdasági (gyintézőや 

2. Aやkezeltやadatやminősítéseや〉さǉ《  személyesやadat 

3. Azやadatやformátumaや〉さǊ《  papíralapúやnyilvántartás+ KIRA rendszer 

4. 
 

Azやadatkezelésやcélja 
 

szabadságokやnyilvántartása╇ nyomon 

követése╉ bérszámfejtésiやalap 

5. 
 

Azやadatkezelésやjogalapjaや〉さǋ《 
 

ǊǈǉǊ╆やéviやI╆やtv╆ややǉǋǌ╆こや〉ǉ《やbek╆やc《やpontや 
ǉǑǑǊ╆やéviやXXXIII╆やtv╆やǐǋのB╆やこ 

6. Azやadatkezelésやidőtartama  jogviszonyやfennállásáig 

7. 

 

Azやérintettekやköre 〉azやérintettekや
kategóriáinak╇やvalamintやaや
személyesやadatokやkategóriáinakや
ismertetése (*4) 

 

 munkavállalók 

 

8. 
 

Azやadatokやforrásaや〉さǍ《 
 

szabadságやnyilvántartásiやkarton╇や
szabadságengedélyenやkiírtやszabadságok╇やlevélや
formájábanやbeérkezőやszabadságigények 



9. 
 

Az adatokやfajtáiや〉さǎ《 
 

név╇やsz(letésiやhelyやésやidő╇やadószám╇やTAJや
szám╇やanyjaやneve╇やtörzsszám╇やmunkahelyや
betöltésénekやideje╇やmunkavégzésやhelye, 
szabadságやjogcíme╇やigénybevettやnapokやszáma╇や
munkavállalóやésやazやengedélyezőやaláírása 

10. 
 

Aやhozzáférésやmódjaや〉さǏ《 
 

Zártやiratszekrény╇やk(lönやbelépésiや
azonosítóvalやvédettやelektronikusやfel(let 

11. 

Olyanやcímzettekやkategóriái╇や
akikkelやaやszemélyesやadatokatや
közlik╇やvagyやközölniやfogják╇やideや
értveやaやharmadikやországbeliや
címzetteket╇やvagyやnemzetköziや
szervezeteket 

SzociálisやésやGyermekvédelmiやFőigazgatóságや
FejérやMegyeiやKirendeltség 

12. 
Aやk(lönbözőやadatkategóriákや
törléséreやelőirányzottやhatáridők 

-  

13. 
Azやadatokやvédelméreやtettや
technikaiやésやszervezésiや
intézkedésekやáltalánosやleírásaや 

Azやinformatikaiやésやbiztonságiやszabályzat╇や
Adatvédelmiやésやadatbiztonságiやszabályzatや
szerint 

 

*1    

a) közérdekbőlやnyilvánosやadatや  

b) közérdekűやadatや  

c) személyesやadatや 
d) személyesやk(lönlegesやadat 
e) bűn(gyiやszemélyesやadat 
f) minősítettやadat 

 

*2  pl╆や Excelや tábla╇や papíralapúや nyilvántartás╇や adatbázis╇や internetesや fel(let╇や
intranetesやfel(let╇やstb╆ 

 

*3  

a) jogszabályや〉pontosやmegjelöléssel《 
b) azやérintettやhozzájárulása 

 

*4 pl╆や azや XYZǉǊǋǌǍや kiemeltや projektや általや támogatottや személyek╇や vagyや azや
XYZ12345 kiemelt projekt általやtámogatottやvállalkozások╇やstb╆ 

 

*5  

a) azやérintettやnyilatkozata 
b) hatóságiやnyilvántartás 
c) másやadatkezelőやnyilvántartása 



 

*6 pl╆やnév╇やsz(letésiやdátum╇やstb╆ 
 

*7 pl╆やweboldalやinternetやcíme╇やszerverenやlévőやtárhelyやelérésiやútvonala╇やstb╆ 
 

 

 



 

ADATLELTÁR 

 

Azやadatkezelőやneveやésやelérhetősége: 
FejérやMegyeiやGyermekvédelmiやKözpontやésやTer(letiやGyermekvédelmiやSzakszolgálat 
ǐǈǈǈやSzékesfehérvárやT(zérやutcaやǎ╆や 
Tel.: +36 22 315130   

Email: fmgyk@t-online.hu 

Azやadatkezelőやképviselőjénekやneveやésやelérhetősége: 
DeresnéやTanárkiやMáriaやIntézményvezetőやや 
Tel.: +36 22 329 011; +36 20 6200 570  

Email: fmgyk@t-online.hu 

 

Azやadatvédelmiやtisztviselőやneveやésやelérhetősége╈や 

Azやadatbázis╇やilletveやnyilvántartásやneve╈や 
Munkavállalókやalkalmasságiやvizsgálatánakやnyilvántartása 

1. 
Azやadatokértやfelelősや
munkakörénekやmegnevezése 

humánerőforrásやreferens 

2. Aやkezeltやadatやminősítéseや〉さǉ《  személyesやadat 

3. Azやadatやformátumaや〉さǊ《  papíralapúやnyilvántartás 

4. 
 

Azやadatkezelésやcélja 
 

Munkavállalókやalkalmasságiやvizsgálatánakや
nyilvántartása 

5. 
 

Azやadatkezelésやjogalapjaや〉さǋ《 
 

érintettやhozzájárulása  

 

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 

aやmunkaköri╇やszakmai╇やilletveやszemélyiや
higiénésやalkalmasságやorvosiやvizsgálatárólやésや
véleményezéséről 

6. Azやadatkezelésやidőtartama folyamatos 

7. 

Az érintettekやköre 〉azやérintettekや
kategóriáinak╇やvalamintやaや
személyesやadatokやkategóriáinakや
ismertetése (*4) 

 

 

 vizsgálatotやvégzőやorvos╇やmunkavállaló╇や
intézményvezető 

 

 



8. 
 

Azやadatokやforrásaや〉さǍ《 
 

  

érintettやnyilatkozata 

 

9. 
 

Azやadatokやfajtáiや〉さǎ《 
 

név╇やsz(lやhelyやidő╇やmunkakör╇やutolsóやvizsgálatや
időpontja╇やvizsgálatやérvényessége╇やaláírás 

10. 
 

Aやhozzáférésやmódjaや〉さǏ《 
 

zártやiratszekrényやkorlátozottやhozzáférés╈やcsakや
azやadatkezelésreやjogosultやszámára 

11. 

Olyanやcímzettekやkategóriái╇や
akikkelやaやszemélyesやadatokatや
közlik╇やvagyやközölniやfogják╇やideや
értveやaやharmadikやországbeliや
címzetteket╇やvagyやnemzetköziや
szervezeteket 

- 

12. 
Aやk(lönbözőやadatkategóriákや
törléséreやelőirányzottやhatáridők 

nincsやelőreやmeghatározva 

13. 
Azやadatokやvédelméreやtettや
technikaiやésやszervezésiや
intézkedésekやáltalánosやleírásaや 

Azやinformatikaiやésやbiztonságiやszabályzat╇や
Adatvédelmiやésやadatbiztonságiやszabályzatや
szerint 

 

*1    

a) közérdekbőlやnyilvánosやadatや  

b) közérdekűやadatや  

c) személyesやadatや 
d) személyesやk(lönlegesやadat 
e) bűn(gyiやszemélyesやadat 
f) minősítettやadat 

 

*2  pl╆や Excelや tábla╇や papíralapúや nyilvántartás╇や adatbázis╇や internetesや fel(let╇や
intranetesやfel(let╇やstb╆ 

 

*3  

a) jogszabályや〉pontosやmegjelöléssel《 
b) azやérintettやhozzájárulása 

 

*4 pl. az XYZ12345 kiemelt projektや általや támogatottや személyek╇や vagyや azや
XYZ12345 kiemelt projekt általやtámogatottやvállalkozások╇やstb╆ 

 

*5  

a) azやérintettやnyilatkozata 
b) hatóságiやnyilvántartás 



c) másやadatkezelőやnyilvántartása 
 

*6 pl╆やnév╇やsz(letésiやdátum╇やstb╆ 
 

*7 pl╆やweboldalやinternetやcíme╇やszerverenやlévőやtárhelyやelérésiやútvonala╇やstb╆ 
 



 

ADATLELTÁR 

 

Azやadatkezelőやneveやésやelérhetősége: 
FejérやMegyeiやGyermekvédelmiやKözpontやésやTer(letiやGyermekvédelmiやSzakszolgálat 
ǐǈǈǈやSzékesfehérvárやT(zérやutcaやǎ╆や 
Tel.: +36 22 315130   

Email: fmgyk@t-online.hu 

Azやadatkezelőやképviselőjénekやneveやésやelérhetősége: 
DeresnéやTanárkiやMáriaやIntézményvezetőやや 
Tel.: +36 22 329 011; +36 20 6200 570  

Email: fmgyk@t-online.hu 

 

Azやadatvédelmiやtisztviselőやneveやésやelérhetősége╈や 

Azやadatbázis╇やilletveやnyilvántartásやneve╈や 
Nyilvántartásやaやtűzやésやmunkavédelmiやoktatásonやrésztvevőやmunkavállalókról 

1. 
Azやadatokértやfelelősや
munkakörénekやmegnevezése 

humánerőforrásやreferens 

2. Aやkezeltやadatやminősítéseや〉さǉ《  személyesやadat 

3. Azやadatやformátumaや〉さǊ《  papíralapúやnyilvántartás 

4. 
 

Azやadatkezelésやcélja 
 

aやtűzやésやmunkavédelmiやoktatásonやrésztvevőや
munkavállalókやnyilvántartása╇やjogszabálynakや
valóやmegfelelés 

5. 
 

Azやadatkezelésやjogalapjaや〉さǋ《 
 

 érintettやhozzájárulása 

6. Azやadatkezelésやidőtartama folyamatos 

7. 

Azやérintettekやköre 〉azやérintettekや
kategóriáinak╇やvalamintやaや
személyesやadatokやkategóriáinakや
ismertetése (*4) 

 

  

oktatásonやrésztやvevőやmunkavállaló 

oktató 

 

8. 
 

Azやadatokやforrásaや〉さǍ《 
 

 érintettやnyilatkozata 

 



9. 
 

Azやadatokやfajtáiや〉さǎ《 
 

szakképesítés╇やbeosztás╇やnév╇やsz(letésiやidő╇ 
oktatásやidőpontja 

10. 
 

Aやhozzáférésやmódjaや〉さǏ《 
 

zártやiratszekrényやkorlátozottやhozzáférés╈やcsakや
azやadatkezelésreやjogosultやszámára 

11. 

Olyanやcímzettekやkategóriái╇や
akikkelやaやszemélyesやadatokatや
közlik╇やvagyやközölniやfogják╇やideや
értveやaやharmadikやországbeliや
címzetteket╇やvagyやnemzetköziや
szervezeteket 

- 

12. 
Aやk(lönbözőやadatkategóriákや
törléséreやelőirányzottやhatáridők 

nincsやelőreやmeghatározva 

13. 
Azやadatokやvédelméreやtettや
technikaiやésやszervezésiや
intézkedésekやáltalánosやleírásaや 

Azやinformatikaiやésやbiztonságiやszabályzat╇ 
Adatvédelmiやésやadatbiztonságiやszabályzatや
szerint 

 

*1    

a) közérdekbőlやnyilvánosやadatや  

b) közérdekűやadatや  

c) személyesやadatや 
d) személyesやk(lönlegesやadat 
e) bűn(gyiやszemélyesやadat 
f) minősítettやadat 

 

*2  pl╆や Excelや tábla╇や papíralapúや nyilvántartás╇や adatbázis╇や internetesや fel(let╇や
intranetesやfel(let╇やstb╆ 

 

*3  

a) jogszabályや〉pontosやmegjelöléssel《 
b) azやérintettやhozzájárulása 

 

*4 pl╆や azや XYZǉǊǋǌǍや kiemeltや projektや általや támogatottや személyek╇や vagyや azや
XYZ12345 kiemelt projekt általやtámogatottやvállalkozások╇やstb╆ 

 

*5  

a) azやérintettやnyilatkozata 

b) hatóságiやnyilvántartás 
c) másやadatkezelőやnyilvántartása 

 

*6 pl╆やnév╇やsz(letésiやdátum╇やstb╆ 



 

*7 pl╆やweboldalやinternetやcíme╇やszerverenやlévőやtárhelyやelérésiやútvonala╇やstb╆ 
 



 

ADATLELTÁR 

 

Azやadatkezelőやneveやésやelérhetősége: 
FejérやMegyeiやGyermekvédelmiやKözpontやésやTer(letiやGyermekvédelmiやSzakszolgálat 
ǐǈǈǈやSzékesfehérvárやT(zérやutcaやǎ╆や 
Tel.: +36 22 315130   

Email: fmgyk@t-online.hu 

Azやadatkezelőやképviselőjénekやneveやésやelérhetősége: 
DeresnéやTanárkiやMáriaやIntézményvezetőやや 
Tel.: +36 22 329 011; +36 20 6200 570  

Email: fmgyk@t-online.hu 

 

Azやadatvédelmiやtisztviselőやneveやésやelérhetősége╈や 

Azやadatbázis╇やilletveやnyilvántartásやneve╈や 
Munkajogi╇やadójogi╇やegyébやmunkavállalóiやnyilatkozatok 

1. 
Azやadatokértやfelelősや
munkakörénekやmegnevezése 

humánerőforrásやreferens 

2. Aやkezeltやadatやminősítéseや〉さǉ《  személyesやadat 

3. Azやadatやformátumaや〉さǊ《  papíralapúやnyilvántartás 

4. 
 

Azやadatkezelésやcélja 
 

Munkavállalói nyilatkozatokやkezelése 

5. 
 

Az adatkezelésやjogalapjaや〉さǋ《 
 

 érintettやhozzájárulása 

6. Azやadatkezelésやidőtartama folyamatos 

7. 

Azやérintettekやköre 〉azやérintettekや
kategóriáinak╇やvalamintやaや
személyesやadatokやkategóriáinakや
ismertetése (*4) 

 

 munkavállaló 

 

 

8. 
 

Azやadatokやforrásaや〉さǍ《 
 

 érintettやnyilatkozata 

 



9. 
 

Azやadatokやfajtáiや〉さǎ《 
 

név╇やsz(lやhelyやidő╇やTAJやszám╇やAdóazonosítóや
jel╇やanyjaやneve╇やlakóhely 

10. 
 

Aやhozzáférésやmódjaや〉さǏ《 
 

zártやiratszekrényやkorlátozottやhozzáférés╈やcsakや
azやadatkezelésreやjogosultやszámára 

11. 

Olyanやcímzettekやkategóriái╇や
akikkel aやszemélyesやadatokatや
közlik╇やvagyやközölniやfogják╇やideや
értveやaやharmadikやországbeliや
címzetteket╇やvagyやnemzetköziや
szervezeteket 

- 

12. 
Aやk(lönbözőやadatkategóriákや
törléséreやelőirányzottやhatáridők 

nincsやelőreやmeghatározva 

13. 
Azやadatokやvédelméreやtettや
technikaiやésやszervezésiや
intézkedésekやáltalánosやleírásaや 

Azやinformatikaiやésやbiztonságiやszabályzat╇や
Adatvédelmiやésやadatbiztonságiやszabályzatや
szerint 

 

*1    

a) közérdekbőlやnyilvánosやadatや  

b) közérdekűやadatや  

c) személyesやadatや 
d) személyesやk(lönlegesやadat 
e) bűn(gyiやszemélyesやadat 
f) minősítettやadat 

 

*2  pl╆や Excelや tábla╇や papíralapúや nyilvántartás╇や adatbázis╇や internetesや fel(let╇や
intranetesやfel(let╇やstb╆ 

 

*3  

a) jogszabályや〉pontosやmegjelöléssel《 
b) azやérintettやhozzájárulása 

 

*4 pl. az XYZ12345 kiemelt projektや általや támogatottや személyek╇や vagyや azや
XYZ12345 kiemelt projekt általやtámogatottやvállalkozások╇やstb╆ 

 

*5  

a) azやérintettやnyilatkozata 
b) hatóságiやnyilvántartás 
c) másやadatkezelőやnyilvántartása 

 

*6 pl╆やnév╇やsz(letésiやdátum╇やstb╆ 



 

*7 pl╆やweboldalやinternetやcíme╇やszerverenやlévőやtárhelyやelérésiやútvonala╇やstb╆ 
 



 

ADATLELTÁR 

 

Azやadatkezelőやneveやésやelérhetősége: 
FejérやMegyeiやGyermekvédelmiやKözpontやésやTer(letiやGyermekvédelmiやSzakszolgálat 
ǐǈǈǈやSzékesfehérvárやT(zérやutcaやǎ╆や 
Tel.: +36 22 315130   

Email: fmgyk@t-online.hu 

Azやadatkezelőやképviselőjénekやneveやésやelérhetősége: 
DeresnéやTanárkiやMáriaやIntézményvezetőやや 
Tel.: +36 22 329 011; +36 20 6200 570  

Email: fmgyk@t-online.hu 

 

Azやadatvédelmiやtisztviselőやneveやésやelérhetősége╈や 

Azやadatbázis╇やilletveやnyilvántartásやneve╈や 
Munkahelyiやbalesetekやnyilvántartása 

1. 
Az adatokértやfelelősや
munkakörénekやmegnevezése 

humánerőforrásやreferens 

2. Aやkezeltやadatやminősítéseや〉さǉ《  személyesやadat 

3. Azやadatやformátumaや〉さǊ《  papíralapúやnyilvántartás 

4. 
 

Azやadatkezelésやcélja 
 

Munkahelyiやbalesetekやdokumentálása 

5. 
 

Azやadatkezelésやjogalapjaや(*3) 

 

 ǉǑǑǋ╆やéviやXCIII╆やtörvényやaやmunkavédelemrőlや
ǎǌ╆こ〉ǉ《-(4)bek 

6. Azやadatkezelésやidőtartama folyamatos 

7. 

Azやérintettekやköre 〉azやérintettekや
kategóriáinak╇やvalamintやaや
személyesやadatokやkategóriáinakや
ismertetése (*4) 

 

 munkavállaló 

 

 

8. 
 

Azやadatokやforrásaや〉さǍ《 
 

 érintettやnyilatkozata 

 



9. 
 

Azやadatokやfajtáiや〉さǎ《 
 

név╇やsz(lやhelyやidő╇やTAJやszám╇やAdóazonosítóや
jel╇やanyjaやneve╇やlakóhely 

10. 
 

Aやhozzáférésやmódjaや〉さǏ《 
 

zártやiratszekrényやkorlátozottやhozzáférés╈やcsakや
azやadatkezelésreやjogosultやszámára 

11. 

Olyanやcímzettekやkategóriái╇や
akikkelやaやszemélyesやadatokatや
közlik╇やvagyやközölniやfogják╇やideや
értveやaやharmadikやországbeliや
címzetteket╇やvagyやnemzetköziや
szervezeteket 

Munka(gyiやFel(gyelőség╇やMagyarや
Államkincstár╇やérintettやmunkavállaló 

12. 
Aやk(lönbözőやadatkategóriákや
törléséreやelőirányzottやhatáridők 

nincsやelőreやmeghatározva 

13. 
Azやadatokやvédelméreやtettや
technikaiやésやszervezésiや
intézkedésekやáltalánosやleírásaや 

Azやinformatikaiやésやbiztonságiやszabályzat╇や
Adatvédelmiやésやadatbiztonságiやszabályzatや
szerint 

 

*1    

a) közérdekbőlやnyilvánosやadatや  

b) közérdekűやadatや  

c) személyesやadatや 
d) személyesやk(lönlegesやadat 
e) bűn(gyiやszemélyesやadat 
f) minősítettやadat 

 

*2  pl╆や Excelや tábla╇や papíralapúや nyilvántartás╇や adatbázis╇や internetesや fel(let╇や
intranetesやfel(let╇やstb╆ 

 

*3  

a) jogszabályや〉pontosやmegjelöléssel《 
b) azやérintettやhozzájárulása 

 

*4 pl╆や azや XYZǉǊǋǌǍや kiemeltや projektや általや támogatottや személyek╇や vagyや azや
XYZ12345 kiemelt projekt általやtámogatottやvállalkozások╇やstb╆ 

 

*5  

a) azやérintettやnyilatkozata 
b) hatóságiやnyilvántartás 
c) másやadatkezelőやnyilvántartása 

 

*6 pl╆やnév╇やsz(letésiやdátum╇やstb╆ 



 

*7 pl╆やweboldalやinternetやcíme╇やszerverenやlévőやtárhelyやelérésiやútvonala╇やstb╆ 
 



 

ADATLELTÁR 

 

Azやadatkezelőやneveやésやelérhetősége: 
FejérやMegyeiやGyermekvédelmiやKözpontやésやTer(letiやGyermekvédelmiやSzakszolgálat 
ǐǈǈǈやSzékesfehérvárやT(zérやutcaやǎ╆や 
Tel.: +36 22 315130   

Email: fmgyk@t-online.hu 

Azやadatkezelőやképviselőjénekやneveやésやelérhetősége: 
DeresnéやTanárkiやMáriaやIntézményvezetőやや 
Tel.: +36 22 329 011; +36 20 6200 570  

Email: fmgyk@t-online.hu 

 

Azやadatvédelmiやtisztviselőやneveやésやelérhetősége╈や 

Azやadatbázis╇やilletveやnyilvántartásやneve╈や 
SzakmaiやbeszámolóやazやFMGYKやésやTEGYESZやfeladatellátásáról 

1. 
Azやadatokértやfelelősや
munkakörénekやmegnevezése 

általánosやintézményvezetőやhelyettes  

2. Aやkezeltやadatやminősítéseや〉さǉ《  személyesやadat╇やközérdekűやadat 

3. Azやadatやformátumaや〉さǊ《  papíralapúやnyilvántartás 

4. 
 

Azやadatkezelésやcélja 
 

intézményやszakmaiやműködésénekやévesや
áttekintése 

5. 
 
Az adatkezelés jogalapja (*3) 
 

2017. április 10. napján kelt Szervezeti és 
M_ködési Szabályzat 1997. évi XXXI. tv 104.§(1) 
bek e)pontban foglaltaknak való megfelelés 
 

6. Azやadatkezelésやidőtartama  folyamatos 

7. 

 

Az érintettekやköre 〉azやérintettekや
kategóriáinak╇やvalamintやaや
személyesやadatokやkategóriáinakや
ismertetése (*4) 

 

 szakmai csoportok tagjai 

szakmaiやegységekやtagjai 
műszakiやreferens 
Hr szakember 

 

8. 
 

Azやadatokやforrásaや〉さǍ《  szakmaiやter(ltekやbeszámolói 



 

9. 
 

Az adatok fajtáiや〉さǎ《 
 

név╇statisztikaiやadatok╇やgondozottやgyerekekや
száma╇やsz(kségletやszerintiやszáma╉や
utógondozottakやszáma╇やmunkaerőmozgásや
adatai 

10. 
 

Aやhozzáférésやmódjaや〉さǏ《 
 

Irattár╇やIntézményやweboldala 

11. 

Olyanやcímzettekやkategóriái╇や
akikkelやaやszemélyesやadatokatや
közlik╇やvagyやközölniやfogják╇やideや
értveやaやharmadikやországbeliや
címzetteket╇やvagyやnemzetköziや
szervezeteket 

SzociálisやésやGyermekvédelmiやFőigazgatóságや
FejérやMegyeiやKirendeltség 

12. 
Aやk(lönbözőやadatkategóriákや
törléséreやelőirányzottやhatáridők 

nincsやelőreやmeghatározva 

13. 
Azやadatokやvédelméreやtettや
technikaiやésやszervezésiや
intézkedésekやáltalánosやleírásaや 

Azやinformatikaiやésやbiztonságiやszabályzat╇や
Adatvédelmiやésやadatbiztonságiやszabályzatや
szerint 

 

*1    

a) közérdekbőlやnyilvánosやadatや  

b) közérdekűやadatや  

c) személyesやadatや 
d) személyes k(lönlegesやadat 
e) bűn(gyiやszemélyesやadat 
f) minősítettやadat 

 

*2  pl╆や Excelや tábla╇や papíralapúや nyilvántartás╇や adatbázis╇や internetesや fel(let╇や
intranetesやfel(let╇やstb╆ 

 

*3  

a) jogszabályや〉pontosやmegjelöléssel《 
b) azやérintettやhozzájárulása 

 

*4 pl. az XYZ12345 kiemelt projektや általや támogatottや személyek╇や vagyや azや
XYZ12345 kiemelt projekt általやtámogatottやvállalkozások╇やstb╆ 

 

*5  

a) azやérintettやnyilatkozata 
b) hatóságiやnyilvántartás 
c) másやadatkezelőやnyilvántartása 



 

*6 pl╆やnév╇やsz(letésiやdátum╇やstb╆ 
 

*7 pl╆やweboldalやinternetやcíme╇やszerverenやlévőやtárhelyやelérésiやútvonala╇やstb╆ 
 



 

ADATLELTÁR 

 

Azやadatkezelőやneveやésやelérhetősége: 
FejérやMegyeiやGyermekvédelmiやKözpontやésやTer(letiやGyermekvédelmiやSzakszolgálat 
ǐǈǈǈやSzékesfehérvárやT(zérやutcaやǎ╆や 
Tel.: +36 22 315130   

Email: fmgyk@t-online.hu 

Azやadatkezelőやképviselőjénekやneveやésやelérhetősége: 
DeresnéやTanárkiやMáriaやIntézményvezetőやや 
Tel.: +36 22 329 011; +36 20 6200 570  

Email: fmgyk@t-online.hu 

 

Azやadatvédelmiやtisztviselőやneveやésやelérhetősége╈や 

Azやadatbázis╇やilletveやnyilvántartásやneve╈や 
FMGYKやésやTEGYESZやtárgyéviやmunkaterve 

1. 
Az adatokértやfelelősや
munkakörénekやmegnevezése 

általánosやintézményvezetőやhelyettes  

2. Aやkezeltやadatやminősítéseや〉さǉ《  személyesやadat╇やközérdekűやadat 

3. Azやadatやformátumaや〉さǊ《  papíralapúやnyilvántartás 

4. 
 

Azやadatkezelésやcélja 
 

évesやidőtartamraやtervezettやmunkaや
összefoglalásaやaやszakmaiやter(letekやrészéről 

5. 
 

Azやadatkezelésやjogalapjaや〉さǋ《 
 

 2017. április 10. napján kelt Szervezeti és 
M_ködési Szabályzat 
 

6. Azやadatkezelésやidőtartama  folyamatos 

7. 

 

Azやérintettekやköre 〉azやérintettekや
kategóriáinak╇やvalamintやaや
személyesやadatokやkategóriáinakや
ismertetése (*4) 

 

 szakmai ter(letek 

 

 

8. 
 

Azやadatokやforrásaや〉さǍ《 
 

 szakmaiやter(ltekやmunkatervei 



9. 
 

Azやadatokやfajtáiや〉さǎ《 
 

név╇やeszköztár╇やelőirányzottやfeladatok 

10. 
 

Aやhozzáférésやmódjaや(*7) 

 

Irattár╇やIntézményやweboldala 

11. 

Olyanやcímzettekやkategóriái╇や
akikkelやaやszemélyesやadatokatや
közlik╇やvagyやközölniやfogják╇やideや
értveやaやharmadikやországbeliや
címzetteket╇やvagyやnemzetköziや
szervezeteket 

- 

12. 
Aやk(lönbözőやadatkategóriákや
törléséreやelőirányzottやhatáridők 

nincsやelőreやmeghatározva 

13. 
Azやadatokやvédelméreやtettや
technikaiやésやszervezésiや
intézkedésekやáltalánosやleírásaや 

Azやinformatikaiやésやbiztonságiやszabályzat╇や
Adatvédelmiやésやadatbiztonságiやszabályzatや
szerint  

 

*1    

a) közérdekbőlやnyilvánosやadatや  

b) közérdekűやadatや  

c) személyesやadatや 
d) személyesやk(lönlegesやadat 
e) bűn(gyiやszemélyesやadat 
f) minősítettやadat 

 

*2  pl╆や Excelや tábla╇や papíralapúや nyilvántartás╇や adatbázis╇や internetesや fel(let╇や
intranetesやfel(let╇やstb╆ 

 

*3  

a) jogszabályや〉pontosやmegjelöléssel《 
b) azやérintettやhozzájárulása 

 

*4 pl╆や azや XYZǉǊǋǌǍや kiemeltや projektや általや támogatottや személyek╇や vagyや azや
XYZ12345 kiemelt projekt általやtámogatottやvállalkozások╇やstb╆ 

 

*5  

a) azやérintettやnyilatkozata 
b) hatóságiやnyilvántartás 
c) másやadatkezelőやnyilvántartása 

 

*6 pl╆やnév╇やsz(letésiやdátum, stb. 



 

*7 pl╆やweboldalやinternetやcíme╇やszerverenやlévőやtárhelyやelérésiやútvonala╇やstb╆ 
 



 

ADATLELTÁR 

 

Azやadatkezelőやneveやésやelérhetősége: 
FejérやMegyeiやGyermekvédelmiやKözpontやésやTer(letiやGyermekvédelmiやSzakszolgálat 
ǐǈǈǈやSzékesfehérvárやT(zérやutcaやǎ╆や 
Tel.: +36 22 315130   

Email: fmgyk@t-online.hu 

Azやadatkezelőやképviselőjénekやneveやésやelérhetősége: 
DeresnéやTanárkiやMáriaやIntézményvezetőやや 
Tel.: +36 22 329 011; +36 20 6200 570  

Email: fmgyk@t-online.hu 

 

Azやadatvédelmiやtisztviselőやneveやésやelérhetősége╈や 

Azやadatbázis╇やilletveやnyilvántartásやneve╈や 
Jelenlétiやívek 

1. 
Azやadatokértやfelelősや
munkakörénekやmegnevezése 

gazdaságiや(gyintéző  

2. Aやkezeltやadatやminősítéseや〉さǉ《  személyesやadat 

3. Azやadatやformátumaや〉さǊ《  papíralapúやnyilvántartás 

4. 
 

Azやadatkezelésやcélja 
 

munkaidő- nyilvántartás╇やtörvénynekやvalóや
megfelelés 

5. 
 

Azやadatkezelésやjogalapjaや〉さǋ《 
 

  ǊǈǉǊ╆やéviやI╆やtvやǉǋǌ╆こや〉ǉ《-(2) bek. 

6. Azやadatkezelésやidőtartama  folyamatos 

7. 

 

Azやérintettekやköre 〉azやérintettekや
kategóriáinak╇やvalamintやaや
személyesやadatokやkategóriáinakや
ismertetése (*4) 

 

 munkavállalók╇や(gyintéző╇やintézményvezető╇や 
 

8. 
 

Azやadatokやforrásaや(*5) 

 

 másやadatkezelőやnyilvántartása 



9. 
 

Azやadatokやfajtáiや〉さǎ《 
 

név╇ munkaidőやkezdeteやvége╇やaláírás 

10. 
 

Aやhozzáférésやmódjaや〉さǏ《 
 

Irattár 

11. 

Olyanやcímzettekやkategóriái╇や
akikkelやaやszemélyesやadatokatや
közlik╇やvagyやközölniやfogják╇やideや
értveやaやharmadikやországbeliや
címzetteket╇やvagyやnemzetköziや
szervezeteket 

- 

12. 
Aやk(lönbözőやadatkategóriákや
törléséreやelőirányzottやhatáridők 

nincsやelőreやmeghatározva 

13. 
Azやadatokやvédelméreやtettや
technikaiやésやszervezésiや
intézkedésekやáltalánosやleírásaや 

Azやinformatikaiやésやbiztonságiやszabályzat╇ 
Adatvédelmiやésやadatbiztonságiやszabályzatや
szerint 

 

*1    

a) közérdekbőlやnyilvánosやadatや  

b) közérdekűやadatや  

c) személyesやadatや 
d) személyesやk(lönlegesやadat 
e) bűn(gyiやszemélyesやadat 
f) minősítettやadat 

 

*2  pl╆や Excelや tábla╇や papíralapúや nyilvántartás╇や adatbázis╇や internetesや fel(let╇や
intranetesやfel(let╇やstb╆ 

 

*3  

a) jogszabályや〉pontosやmegjelöléssel《 
b) azやérintettやhozzájárulása 

 

*4 pl╆や azや XYZǉǊǋǌǍや kiemeltや projektや általや támogatottや személyek╇や vagyや azや
XYZ12345 kiemelt projekt általやtámogatottやvállalkozások╇やstb╆ 

 

*5  

a) azやérintettやnyilatkozata 

b) hatóságiやnyilvántartás 
c) másやadatkezelőやnyilvántartása 

 

*6 pl╆やnév╇やsz(letésiやdátum╇やstb╆ 



 

*7 pl╆やweboldalやinternetやcíme╇やszerverenやlévőやtárhelyやelérésiやútvonala╇やstb╆ 
 



 

ADATLELTÁR 

 

Azやadatkezelőやneveやésやelérhetősége: 
FejérやMegyeiやGyermekvédelmiやKözpontやésやTer(letiやGyermekvédelmiやSzakszolgálat 
ǐǈǈǈやSzékesfehérvárやT(zérやutcaやǎ╆や 
Tel.: +36 22 315130   

Email: fmgyk@t-online.hu 

Azやadatkezelőやképviselőjénekやneveやésやelérhetősége: 
DeresnéやTanárkiやMáriaやIntézményvezetőやや 
Tel.: +36 22 329 011; +36 20 6200 570  

Email: fmgyk@t-online.hu 

 

Azやadatvédelmiやtisztviselőやneveやésやelérhetősége╈や 

Azやadatbázis╇やilletveやnyilvántartásやneve╈や 
Irodakulcsやnyilvántartás 

1. 
Azやadatokértやfelelősや
munkakörénekやmegnevezése 

gyermekvédelmi (gyintézőや 

2. Aやkezeltやadatやminősítéseや〉さǉ《  személyesやadat 

3. Azやadatやformátumaや〉さǊ《  papíralapúやnyilvántartás 

4. 
 

Azやadatkezelésやcélja 
 

intézményやkulcsainakやszabályszerűや
igénybevétele╇やnyomonやkövetése 

5. 
 

Az adatkezelésやjogalapjaや〉さǋ《 
 

  érintettやhozzájárulása 

6. Azやadatkezelésやidőtartama  folyamatos 

7. 

 

Azやérintettekやköre 〉azやérintettekや
kategóriáinak╇やvalamintやaや
személyesやadatokやkategóriáinakや
ismertetése (*4) 

 

 átvevőやszemély╇やvisszavevőやszemély 

 

8. 
 

Az adatok forrásaや〉さǍ《 
 

 érintettやnyilatkozata 



9. 
 

Azやadatokやfajtáiや〉さǎ《 
 

név╇やidőpont 

10. 
 

Aやhozzáférésやmódjaや〉さǏ《 
 

Irodakulcsやnyilvántartás 

11. 

Olyanやcímzettekやkategóriái╇や
akikkelやaやszemélyesやadatokatや
közlik╇やvagyやközölniやfogják╇やideや
értveやaやharmadikやországbeliや
címzetteket╇やvagyやnemzetköziや
szervezeteket 

- 

12. 
Aやk(lönbözőやadatkategóriákや
törléséreやelőirányzottやhatáridők 

nincsやelőreやmeghatározva 
 

13. 
Azやadatokやvédelméreやtettや
technikaiやésやszervezésiや
intézkedésekやáltalánosやleírásaや 

Azやinformatikaiやésやbiztonságiやszabályzat╇や
Adatvédelmiやésやadatbiztonságiやszabályzatや
szerint 

 

*1    

a) közérdekbőlやnyilvánosやadatや  

b) közérdekűやadatや  

c) személyesやadatや 
d) személyesやk(lönlegesやadat 
e) bűn(gyiやszemélyesやadat 
f) minősítettやadat 

 

*2  pl╆や Excelや tábla╇や papíralapúや nyilvántartás╇や adatbázis╇や internetesや fel(let╇や
intranetesやfel(let╇やstb╆ 

 

*3  

a) jogszabályや〉pontosやmegjelöléssel《 
b) azやérintettやhozzájárulása 

 

*4 pl╆や azや XYZǉǊǋǌǍや kiemeltや projektや általや támogatottや személyek╇や vagyや azや
XYZ12345 kiemelt projekt általやtámogatottやvállalkozások╇やstb╆ 

 

*5  

a) az érintettやnyilatkozata 
b) hatóságiやnyilvántartás 
c) másやadatkezelőやnyilvántartása 

 

*6 pl╆やnév╇やsz(letésiやdátum╇やstb╆ 



 

*7 pl╆やweboldalやinternetやcíme╇やszerverenやlévőやtárhelyやelérésiやútvonala╇やstb╆ 
 



 

ADATLELTÁR 

 

Azやadatkezelőやneveやésやelérhetősége: 
FejérやMegyeiやGyermekvédelmiやKözpontやésやTer(letiやGyermekvédelmiやSzakszolgálat 
ǐǈǈǈやSzékesfehérvárやT(zérやutcaやǎ╆や 
Tel.: +36 22 315130   

Email: fmgyk@t-online.hu 

Azやadatkezelőやképviselőjénekやneveやésやelérhetősége: 
DeresnéやTanárkiやMáriaやIntézményvezetőやや 
Tel.: +36 22 329 011; +36 20 6200 570  

Email: fmgyk@t-online.hu 

 

Azやadatvédelmiやtisztviselőやneveやésやelérhetősége╈や 

Azやadatbázis╇やilletveやnyilvántartásやneve╈ 
Intézményiやbélyegzőやnyilvántartás 
 

1. 
Az adatokértやfelelősや
munkakörénekやmegnevezése 

titkárságやvezető 

2. Aやkezeltやadatやminősítéseや〉さǉ《  közérdekűやadat╇やszemélyesやadat 

3. Azやadatやformátumaや〉さǊ《  papíralapúやnyilvántartás 

4. 
 

Azやadatkezelésやcélja 
 

intézményやbélyegzőinekやnyilvántartása 

5. 
 

Azやadatkezelésやjogalapja (*3) 

 

 ǊǈǉǏ╆やáprilisやǉǈ╆やnapjánやkeltやSzervezetiやésや
MűködésiやSzabályzatやszerint 

6. Azやadatkezelésやidőtartama 2015. okt. 7.-tőlやfolyamatosan 

7. 

 

Azやérintettekやköre 〉azやérintettekや
kategóriáinak╇やvalamintやaや
személyesやadatokやkategóriáinakや
ismertetése (*4) 

 

 használatraやjogosultak 

 

8. 
 

Azやadatokやforrásaや〉さǍ《  érintettやnyilatkozata 



 

9. 
 

Azやadatokやfajtáiや〉さǎ《 
 

név╇やhasználatbaやvételやdátuma╇やbélyegzőや
lenyomat 

10. 
 

Aやhozzáférésやmódjaや〉さǏ《 
 

zártやiratszekrény 

11. 

Olyanやcímzettekやkategóriái╇や
akikkelやaやszemélyesやadatokat 

közlik╇やvagyやközölniやfogják╇やideや
értveやaやharmadikやországbeliや
címzetteket╇やvagyやnemzetköziや
szervezeteket 

- 

12. 
Aやk(lönbözőやadatkategóriákや
törléséreやelőirányzottやhatáridők 

nincsやelőreやmeghatározva 

13. 
Azやadatokやvédelméreやtettや
technikaiやésやszervezésiや
intézkedésekやáltalánosやleírásaや 

Azやinformatikaiやésやbiztonságiやszabályzat╇や
Adatvédelmiやésやadatbiztonságiやszabályzatや
szerint 

 

*1    

a) közérdekbőlやnyilvánosやadatや  

b) közérdekűやadatや  

c) személyesやadatや 
d) személyesやk(lönlegesやadat 
e) bűn(gyiやszemélyesやadat 
f) minősítettやadat 

 

*2  pl╆や Excelや tábla╇や papíralapúや nyilvántartás╇や adatbázis╇や internetesや fel(let╇や
intranetesやfel(let╇やstb╆ 

 

*3  

a) jogszabályや〉pontosやmegjelöléssel《 
b) azやérintettやhozzájárulása 

 

*4 pl. az XYZ12345 kiemelt projektや általや támogatottや személyek╇や vagyや azや
XYZ12345 kiemelt projekt általやtámogatottやvállalkozások╇やstb╆ 

 

*5  

a) azやérintettやnyilatkozata 
b) hatóságiやnyilvántartás 
c) másやadatkezelőやnyilvántartása 

 



*6 pl╆やnév╇やsz(letésiやdátum╇やstb╆ 
 

*7 pl╆やweboldalやinternetやcíme╇やszerverenやlévőやtárhelyやelérésiやútvonala╇やstb╆ 
 



 

ADATLELTÁR 

 

Azやadatkezelőやneveやésやelérhetősége: 
FejérやMegyeiやGyermekvédelmiやKözpontやésやTer(letiやGyermekvédelmiやSzakszolgálat 
ǐǈǈǈやSzékesfehérvárやT(zérやutcaやǎ╆や 
Tel.: +36 22 315130   

Email: fmgyk@t-online.hu 

Azやadatkezelőやképviselőjénekやneveやésやelérhetősége: 
DeresnéやTanárkiやMáriaやIntézményvezetőやや 
Tel.: +36 22 329 011; +36 20 6200 570  

Email: fmgyk@t-online.hu 

 

Azやadatvédelmiやtisztviselőやneveやésやelérhetősége╈や 

Azやadatbázis╇やilletveやnyilvántartásやneve╈や 
Autófutás 

1. 
Azやadatokértやfelelősや
munkakörénekやmegnevezése 

 általánosや(gyintézőや 

2. Aやkezeltやadatやminősítéseや〉さǉ《  személyesやadat 

3. Azやadatやformátumaや〉さǊ《  papíralapúやnyilvántartás 

4. 
 

Azやadatkezelésやcélja 
 

menetlevelekやnyilvántartásaやésやter(letiや
munkavégzésやkövetése 

5. 
 

Azやadatkezelésやjogalapja (*3) 

 

GépjárműやÜzemeltetésiやSzabályzat 
(2017.jan.2.) 

6. Azやadatkezelésやidőtartama  folyamatos 

7. 

 

Azやérintettekやköre 〉azやérintettekや
kategóriáinak╇やvalamintやaや
személyesやadatokやkategóriáinakや
ismertetése (*4) 

 

 gépjárműやvezetőjeやésやutasa〉i《 
 engedélyezőや(gyintéző 

 intézményvezető 

 

8. 
 

Azやadatokやforrásaや〉さǍ《 
 

 érintettやnyilatkozata 



9. 
 

Azやadatokやfajtáiや〉さǎ《 
 

név╇やszámla╇やútiやcél╇やutazásやidőpontjaや
menetideje 

10. 
 

Aやhozzáférésやmódjaや〉さǏ《 
 

Autófutásやnyilvántartás 

11. 

Olyanやcímzettekやkategóriái╇や
akikkel aやszemélyesやadatokatや
közlik╇やvagyやközölniやfogják╇やideや
értveやaやharmadikやországbeliや
címzetteket╇やvagyやnemzetköziや
szervezeteket 

SzociálisやésやGyermekvédelmiやFőigazgatóságや
FejérやMegyeiやKirendeltség 

12. 
Aやk(lönbözőやadatkategóriákや
törléséreやelőirányzottやhatáridők 

nincsやelőreやmeghatározva 

13. 
Azやadatokやvédelméreやtettや
technikaiやésやszervezésiや
intézkedésekやáltalánosやleírásaや 

Azやinformatikaiやésやbiztonságiやszabályzat, 
Adatvédelmiやésやadatbiztonságiやszabályzatや
szerint 

 

*1    

a) közérdekbőlやnyilvánosやadatや  

b) közérdekűやadatや  

c) személyesやadatや 
d) személyesやk(lönlegesやadat 
e) bűn(gyiやszemélyesやadat 
f) minősítettやadat 

 

*2  pl╆や Excelや tábla╇や papíralapúや nyilvántartás╇や adatbázis╇や internetesや fel(let╇や
intranetesやfel(let╇やstb╆ 

 

*3  

a) jogszabályや〉pontosやmegjelöléssel《 
b) azやérintettやhozzájárulása 

 

*4 pl╆や azや XYZǉǊǋǌǍや kiemeltや projektや általや támogatottや személyek╇や vagyや azや
XYZ12345 kiemelt projekt általやtámogatottやvállalkozások╇やstb╆ 

 

*5  

a) azやérintettやnyilatkozata 
b) hatóságiやnyilvántartás 
c) másやadatkezelőやnyilvántartása 

 

*6 pl╆やnév╇やsz(letésiやdátum╇やstb╆ 



 

*7 pl. weboldalやinternetやcíme╇やszerverenやlévőやtárhelyやelérésiやútvonala╇やstb╆ 
 



 

ADATLELTÁR 

 

Azやadatkezelőやneveやésやelérhetősége: 
FejérやMegyeiやGyermekvédelmiやKözpontやésやTer(letiやGyermekvédelmiやSzakszolgálat 
ǐǈǈǈやSzékesfehérvárやT(zérやutcaやǎ╆や 
Tel.: +36 22 315130   

Email: fmgyk@t-online.hu 

Azやadatkezelőやképviselőjénekやneveやésやelérhetősége: 
DeresnéやTanárkiやMáriaやIntézményvezetőやや 
Tel.: +36 22 329 011; +36 20 6200 570  

Email: fmgyk@t-online.hu 

 

Azやadatvédelmiやtisztviselőやneveやésやelérhetősége╈や 

Azやadatbázis╇やilletveやnyilvántartásやneve╈や 
Gépkocsiやnyilvántartás 

1. 
Azやadatokértやfelelősや
munkakörénekやmegnevezése 

 általánosや(gyintézőや 

2. Aやkezeltやadatやminősítéseや〉さǉ《  személyesやadat 

3. Azやadatやformátumaや〉さǊ《  papíralapúやnyilvántartás 

4. 
 

Azやadatkezelésやcélja 
 

intézményやgépjárműireやvonatkozóやadatok╇や
költségekやhozzáfűződőやkötelezettségek 

nyilvántartása 

5. 
 

Azやadatkezelésやjogalapjaや〉さǋ《 
 

 GépjárműやÜzemeltetésiやSzabályzat 
(2017.jan.2.) 

6. Azやadatkezelésやidőtartama  folyamatos 

7. 

 

Azやérintettekやköre 〉azやérintettekや
kategóriáinak╇やvalamintやaや
személyesやadatokやkategóriáinakや
ismertetése (*4) 

 

 gépjárműやvezetéséreやjogosult 
 (zembentartó 

tulajdonos 

 

8. 
 

Azやadatokやforrásaや〉さǍ《 
 

 érintettやnyilatkozata╇やhatóságiやnyilvántartás 



9. 
 

Azやadatokやfajtáiや〉さǎ《 
 

név╇やgépjárműやműszakiやadatok 

10. 
 

Aやhozzáférésやmódjaや〉さǏ《 
 

Gépkocsi nyilvántartás 

11. 

Olyanやcímzettekやkategóriái╇や
akikkelやaやszemélyesやadatokatや
közlik╇やvagyやközölniやfogják╇やideや
értveやaやharmadikやországbeliや
címzetteket╇やvagyやnemzetköziや
szervezeteket 

SzociálisやésやGyermekvédelmiやFőigazgatóságや
FejérやMegyeiやKirendeltség 

12. 
Aやk(lönbözőやadatkategóriákや
törléséreやelőirányzottやhatáridők 

 
nincsやelőreやmeghatározva 
 

13. 
Azやadatokやvédelméreやtettや
technikaiやésやszervezésiや
intézkedésekやáltalánosやleírásaや 

Azやinformatikaiやésやbiztonságiやszabályzat╇や
Adatvédelmiやésやadatbiztonságiやszabályzatや
szerint 

 

*1    

a) közérdekbőlやnyilvánosやadatや  

b) közérdekűやadatや  

c) személyesやadatや 
d) személyesやk(lönlegesやadat 
e) bűn(gyiやszemélyesやadat 
f) minősítettやadat 

 

*2  pl╆や Excelや tábla╇や papíralapúや nyilvántartás╇や adatbázis╇や internetesや fel(let╇や
intranetesやfel(let╇やstb╆ 

 

*3  

a) jogszabályや〉pontosやmegjelöléssel《 
b) azやérintettやhozzájárulása 

 

*4 pl╆や azや XYZǉǊǋǌǍや kiemeltや projektや általや támogatottや személyek╇や vagyや azや
XYZ12345 kiemelt projekt általやtámogatottやvállalkozások╇やstb╆ 

 

*5  

a) azやérintettやnyilatkozata 
b) hatóságiやnyilvántartás 
c) másやadatkezelőやnyilvántartása 

 



*6 pl╆やnév╇やsz(letésiやdátum╇やstb╆ 
 

*7 pl╆やweboldalやinternetやcíme╇やszerverenやlévőやtárhelyやelérésiやútvonala╇やstb╆ 
 



 

ADATLELTÁR 

 

Azやadatkezelőやneveやésやelérhetősége: 
FejérやMegyeiやGyermekvédelmiやKözpontやésやTer(letiやGyermekvédelmiやSzakszolgálat 
ǐǈǈǈやSzékesfehérvárやT(zérやutcaやǎ╆や 
Tel.: +36 22 315130   

Email: fmgyk@t-online.hu 

Azやadatkezelőやképviselőjénekやneveやésやelérhetősége: 
DeresnéやTanárkiやMáriaやIntézményvezetőやや 
Tel.: +36 22 329 011; +36 20 6200 570  

Email: fmgyk@t-online.hu 

 

Azやadatvédelmiやtisztviselőやneveやésやelérhetősége╈や 

Azやadatbázis╇やilletveやnyilvántartásやneve╈や 
Magánautóやhasználat 

1. 
Azやadatokértやfelelős 
munkakörénekやmegnevezése 

 általánosや(gyintézőや 

2. Aやkezeltやadatやminősítéseや〉さǉ《  személyesやadat 

3. Azやadatやformátumaや〉さǊ《  papíralapúやnyilvántartás 

4. 
 

Azやadatkezelésやcélja 
 

munkábaやjárásやésやsajátやgépjárműやhivatalosや
célraやtörténőやhasználatánakやnyilvántartása 

5. 
 

Azやadatkezelésやjogalapjaや〉さǋ《 
 

  érintettやhozzájárulása 

Gépjárműや(zemeltetésiやSzabályzatや〉ǊǈǉǏ╆や
jan.2.) 

6. Azやadatkezelésやidőtartama  folyamatos 

7. 

 

Azやérintettekやköre 〉azやérintettekや
kategóriáinak╇やvalamintやaや
személyesやadatokやkategóriáinakや
ismertetése (*4) 

 

 közalkalmazottak 

munkavállalók 

 

8. 
 

Azやadatokやforrásaや〉さǍ《 
 

 érintettやnyilatkozata╇やhatóságiやnyilvántartás 



9. 
 

Azやadatokやfajtáiや〉さǎ《 
 

név╇やlakcím╇やszemélyiやigazolványやszám╇や
vezetőiやengedélyやszám╇やKGBやkötvény╇や
gépjárműやműszakiやadatok 

10. 
 

Aやhozzáférésやmódjaや〉さǏ《 
 

Magánautóやhasználat nyilvántartása 

11. 

Olyanやcímzettekやkategóriái╇や
akikkelやaやszemélyesやadatokatや
közlik╇やvagyやközölniやfogják╇やideや
értveやaやharmadikやországbeliや
címzetteket╇やvagyやnemzetköziや
szervezeteket 

SzociálisやésやGyermekvédelmiやFőigazgatóságや
FejérやMegyeiやKirendeltség 

12. 
Aやk(lönbözőやadatkategóriákや
törléséreやelőirányzottやhatáridők 

nincsやelőreやmeghatározva 

13. 
Azやadatokやvédelméreやtettや
technikaiやésやszervezésiや
intézkedésekやáltalánosやleírásaや 

Azやinformatikaiやésやbiztonságiやszabályzat╇や
Adatvédelmiやésやadatbiztonságiやszabályzatや
szerint 

 

*1    

a) közérdekbőlやnyilvánosやadatや  

b) közérdekűやadatや  

c) személyesやadatや 
d) személyesやk(lönlegesやadat 
e) bűn(gyiやszemélyesやadat 
f) minősítettやadat 

 

*2  pl╆や Excelや tábla╇や papíralapúや nyilvántartás╇や adatbázis╇や internetesや fel(let╇や
intranetesやfel(let╇やstb╆ 

 

*3  

a) jogszabályや〉pontosやmegjelöléssel《 
b) azやérintettやhozzájárulása 

 

*4 pl╆や azや XYZǉǊǋǌǍや kiemeltや projektや általや támogatottや személyek╇や vagyや azや
XYZ12345 kiemelt projekt általやtámogatottやvállalkozások╇やstb╆ 

 

*5  

a) azやérintettやnyilatkozata 
b) hatóságiやnyilvántartás 
c) másやadatkezelőやnyilvántartása 

 

*6 pl╆やnév╇やsz(letésiやdátum╇やstb╆ 



 

*7 pl╆やweboldalやinternetやcíme╇やszerverenやlévőやtárhelyやelérésiやútvonala╇やstb╆ 
 


