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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről  

„KENYSZI Igénybevevő nyilvántartás” tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 

 

1. Az adatkezelő és elérhetősége: Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság 

és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, 4024 Debrecen, Vármegyeháza utca 9. 

06/52-310-333, hbmtgysz@hbmtgysz.hu 

2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Erdei Sándor igazgató,  4024 Debrecen, 

Vármegyeháza utca 9. 06/52-310-333, hbmtgysz@hbmtgysz.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704; 

info@szgyf.gov.hu) 

4. Az adatkezelés célja: határozatlan 

5. Az adatkezelés jogalapja: gondozottak 

- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre:név, születési hely, születési idő, anyja neve, 

lakcím, TAJ-szám, adószám 

7. Ha van, az adatok címzettjei:adatvédelmi-, iratkezelési- és informatikai szabályzat 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő 

adattovábbítás ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: érintett nyilatkozata / hatósági határozat 

10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység 

vezető, gyermekvédelmi ügyintéző, informatikus 

11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 

megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más 

alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 

megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
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 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, 

GDPR 17. cikk) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése 

kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez 

elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
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 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben 

érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 

78. és 79. cikk) 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül 

nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz 

fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért 

az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg 

az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor 

adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó 

hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály 

felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg 

iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a 
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hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – 

személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának 

megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről  

„Személyes gondoskodást végzők működési nyilvántartása (továbbképzés)” tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 

 

1. Az adatkezelő és elérhetősége: Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság 

és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, 4024 Debrecen, Vármegyeháza utca 9. 

06/52-310-333, hbmtgysz@hbmtgysz.hu 

2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Erdei Sándor igazgató,  4024 Debrecen, 

Vármegyeháza utca 9. 06/52-310-333, hbmtgysz@hbmtgysz.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704; 

info@szgyf.gov.hu) 

4. Az adatkezelés célja: határozatlan 

5. Az adatkezelés jogalapja: jogviszonyban álló szakdolgozók 

- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre:név, születési hely, születési idő, anyja neve, 

végzettségre, képzettségre vonatkozó adatok, működési nyilvántartási szám 

7. Ha van, az adatok címzettjei:adatvédelmi-, iratkezelési- és informatikai szabályzat 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő 

adattovábbítás ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: érintett nyilatkozata 

10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység 

vezető, titkárnő, személyügyi szervező 

11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 

megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más 

alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 

megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
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 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, 

GDPR 17. cikk) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése 

kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez 

elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
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 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben 

érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 

78. és 79. cikk) 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül 

nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz 

fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért 

az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg 

az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor 

adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó 

hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály 

felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg 

iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a 
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hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – 

személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának 

megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről  

„Intézmény ellátottak egészségügyi dokumentációja (kartonok)” tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 

 

1. Az adatkezelő és elérhetősége: Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság 

és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, 4024 Debrecen, Vármegyeháza utca 9. 

06/52-310-333, hbmtgysz@hbmtgysz.hu 

2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Erdei Sándor igazgató,  4024 Debrecen, 

Vármegyeháza utca 9. 06/52-310-333, hbmtgysz@hbmtgysz.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704; 

info@szgyf.gov.hu) 

4. Az adatkezelés célja: határozatlan 

5. Az adatkezelés jogalapja: intézményi gondozottak 

- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre:név, születési hely, születési idő, anyja neve, 

lakcím, TAJ-szám, egészségi állapotra vonatkozó adatok, gyógykezelésére, 

gyógyszerezésére vonatkozó adatok 

7. Ha van, az adatok címzettjei:adatvédelmi-, iratkezelési- és informatikai szabályzat 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő 

adattovábbítás ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: érintett nyilatkozata 

10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység 

vezető, nevelő, nevelőszülők, gyermekvédelmi ügyintéző, gyermekvédelmi gyám 

11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 

megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más 

alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 

megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 



2 
 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, 

GDPR 17. cikk) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése 

kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez 

elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
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 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben 

érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 

78. és 79. cikk) 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül 

nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz 

fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért 

az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg 

az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor 

adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó 

hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály 

felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg 
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iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a 

hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – 

személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának 

megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről  

„készletnyilvántartás” tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 

 

1. Az adatkezelő és elérhetősége: Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság 

és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, 4024 Debrecen, Vármegyeháza utca 9. 

06/52-310-333, hbmtgysz@hbmtgysz.hu 

2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Erdei Sándor igazgató,  4024 Debrecen, 

Vármegyeháza utca 9. 06/52-310-333, hbmtgysz@hbmtgysz.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704; 

info@szgyf.gov.hu) 

4. Az adatkezelés célja: határozatlan 

5. Az adatkezelés jogalapja: gondozottak 

- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre:gondozott személyazonosító adatai, ruházatára, 

gyógyszerezésére vonatkoz adatok 

7. Ha van, az adatok címzettjei:adatvédelmi-, iratkezelési- és informatikai szabályzat 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő 

adattovábbítás ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: érintett nyilatkozata, egyéb adatkezelő nyilvántartása 

10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység 

vezető, szakmai vezető, gyermekvédelmi ügyintéző, nevelő 

11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 

megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más 

alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 

megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
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 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, 

GDPR 17. cikk) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése 

kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez 

elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
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 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben 

érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 

78. és 79. cikk) 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül 

nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz 

fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért 

az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg 

az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor 

adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó 

hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály 

felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg 

iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a 
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hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – 

személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának 

megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről  

„Nevelőszülőnek jelentkezők, nevelőszülők nyilvántartása” tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 

 

1. Az adatkezelő és elérhetősége: Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság 

és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, 4024 Debrecen, Vármegyeháza utca 9. 

06/52-310-333, hbmtgysz@hbmtgysz.hu 

2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Erdei Sándor igazgató,  4024 Debrecen, 

Vármegyeháza utca 9. 06/52-310-333, hbmtgysz@hbmtgysz.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704; 

info@szgyf.gov.hu) 

4. Az adatkezelés célja: határozatlan 

5. Az adatkezelés jogalapja: nevelőszülők 

- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre:nevelőszülőnek jelentkezők és nevelőszülők 

neve, személyazonosító adatai, családi állapota, egészségi állapota, mentális 

állapota, lakókörülményei 

7. Ha van, az adatok címzettjei:adatvédelmi-, iratkezelési- és informatikai szabályzat 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő 

adattovábbítás ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: érintett nyilatkozata 

10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység 

vezető, szakszolgálat gyermekvédelmi ügyintézője / nevelőszülői tanácsadó / 

nevelőszülői hálózat szakmai vezető 

11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 

megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más 

alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 

megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 



2 
 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, 

GDPR 17. cikk) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése 

kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez 

elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
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 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben 

érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 

78. és 79. cikk) 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül 

nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz 

fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért 

az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg 

az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor 

adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó 

hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály 
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felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg 

iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a 

hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – 

személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának 

megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről  

„TEGYESZ szakmai vélemény” tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 

 

1. Az adatkezelő és elérhetősége: Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság 

és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, 4024 Debrecen, Vármegyeháza utca 9. 

06/52-310-333, hbmtgysz@hbmtgysz.hu 

2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Erdei Sándor igazgató,  4024 Debrecen, 

Vármegyeháza utca 9. 06/52-310-333, hbmtgysz@hbmtgysz.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704; 

info@szgyf.gov.hu) 

4. Az adatkezelés célja: határozatlan 

5. Az adatkezelés jogalapja: gondozottak 

- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre:gondozott neve, személyazonosító adatai, 

egészségi, mentális és értelmi képességeire vonatkozó adatok 

7. Ha van, az adatok címzettjei:adatvédelmi-, iratkezelési- és informatikai szabályzat 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő 

adattovábbítás ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: más adatkezelő nyilvántartása, érintett nyilatkozata 

10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység 

vezető, Szakértői Bizottság szakmai vezetője, gyermekotthon szakmai vezetője, 

gyermekvédelmi gyám, TEGYESZ gyermekvédelmi ügyintézője 

11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 

megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más 

alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 

megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
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 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, 

GDPR 17. cikk) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése 

kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez 

elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
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 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben 

érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 

78. és 79. cikk) 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül 

nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz 

fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért 

az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg 

az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor 

adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó 

hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály 

felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg 



4 
 

iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a 

hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – 

személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának 

megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről  

„XII. számú adatlap a nevelőszülőkről” tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 

 

1. Az adatkezelő és elérhetősége: Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság 

és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, 4024 Debrecen, Vármegyeháza utca 9. 

06/52-310-333, hbmtgysz@hbmtgysz.hu 

2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Erdei Sándor igazgató,  4024 Debrecen, 

Vármegyeháza utca 9. 06/52-310-333, hbmtgysz@hbmtgysz.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704; 

info@szgyf.gov.hu) 

4. Az adatkezelés célja: határozatlan 

5. Az adatkezelés jogalapja: intézmény nevelőszülői 

- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre:nevelőszülő neve, személyazonosító adatai, 

lakóhelye, férőhelyek száma 

7. Ha van, az adatok címzettjei:adatvédelmi-, iratkezelési- és informatikai szabályzat 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő 

adattovábbítás ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: hatósági nyilvántartás, más adatkezelő nyilvántartása 

10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység 

vezető, szakszolgálat gyermekvédelmi ügyintézője 

11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 

megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más 

alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 

megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
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 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, 

GDPR 17. cikk) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése 

kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez 

elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
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 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben 

érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 

78. és 79. cikk) 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül 

nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz 

fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért 

az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg 

az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor 

adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó 

hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály 

felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg 

iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a 
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hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – 

személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának 

megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről  

„XIV. számú adatlap a gyermekvédelmi gyámokról” tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 

 

1. Az adatkezelő és elérhetősége: Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság 

és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, 4024 Debrecen, Vármegyeháza utca 9. 

06/52-310-333, hbmtgysz@hbmtgysz.hu 

2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Erdei Sándor igazgató,  4024 Debrecen, 

Vármegyeháza utca 9. 06/52-310-333, hbmtgysz@hbmtgysz.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704; 

info@szgyf.gov.hu) 

4. Az adatkezelés célja: határozatlan 

5. Az adatkezelés jogalapja: gyermekvédelmi gyámok 

- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre:személyes adatok 

7. Ha van, az adatok címzettjei:adatvédelmi-, iratkezelési- és informatikai szabályzat 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő 

adattovábbítás ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: érintett nyilatkozata 

10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység 

vezető, szakszolgálat gyermekvédelmi ügyintézője 

11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 

megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más 

alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 

megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 
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 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, 

GDPR 17. cikk) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése 

kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez 

elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 
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Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben 

érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 

78. és 79. cikk) 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül 

nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz 

fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért 

az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg 

az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor 

adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó 

hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály 

felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg 

iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a 

hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – 
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személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának 

megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn



1 
 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről  

„Rendkívüli események és panaszok nyilvántartása” tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 

 

1. Az adatkezelő és elérhetősége: Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság 

és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, 4024 Debrecen, Vármegyeháza utca 9. 

06/52-310-333, hbmtgysz@hbmtgysz.hu 

2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Erdei Sándor igazgató,  4024 Debrecen, 

Vármegyeháza utca 9. 06/52-310-333, hbmtgysz@hbmtgysz.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704; 

info@szgyf.gov.hu) 

4. Az adatkezelés célja: határozatlan 

5. Az adatkezelés jogalapja: Az intézmény gondozottai és ellátottai. 

- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre:gondozott neve, gondozási helye, egyéb, az 

eseménnyel kapcsolatos adatok 

7. Ha van, az adatok címzettjei:adatvédelmi-, iratkezelési- és informatikai szabályzat 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő 

adattovábbítás ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: más adatkezelő nyilvántartása, érintett nyilatkozata 

10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység 

vezető, Igazgató, igazgatóhelyettes, szakmai vezetők 

11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 

megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más 

alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 

megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
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 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, 

GDPR 17. cikk) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése 

kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez 

elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
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 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben 

érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 

78. és 79. cikk) 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül 

nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz 

fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért 

az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg 

az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor 

adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó 

hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály 

felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg 

iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a 



4 
 

hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – 

személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának 

megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről  

„"TESZ-1" elhelyezési javaslat és elhelyezési terv adatlapja” tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 

 

1. Az adatkezelő és elérhetősége: Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság 

és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, 4024 Debrecen, Vármegyeháza utca 9. 

06/52-310-333, hbmtgysz@hbmtgysz.hu 

2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Erdei Sándor igazgató,  4024 Debrecen, 

Vármegyeháza utca 9. 06/52-310-333, hbmtgysz@hbmtgysz.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704; 

info@szgyf.gov.hu) 

4. Az adatkezelés célja: határozatlan 

5. Az adatkezelés jogalapja: gondozottak, hozzátartozók 

- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre:a nevelésbe vételre javasolt kiskorú neve, 

személyazonosító adatai, lakícme, családi körülményei, egészségi, mentális 

állapota, magatartása, személyisége, nemzetisége, vallása 

7. Ha van, az adatok címzettjei:adatvédelmi-, iratkezelési- és informatikai szabályzat 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő 

adattovábbítás ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: hatósági nyilvántartás, más adatkezelő nyilvántartása 

10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység 

vezető, szakszolgálat gyermekvédelmi ügyintézője 

11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 

megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más 

alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 

megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
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 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, 

GDPR 17. cikk) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése 

kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez 

elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
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 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben 

érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 

78. és 79. cikk) 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül 

nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz 

fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért 

az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg 

az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor 

adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó 

hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály 

felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg 
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iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a 

hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – 

személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának 

megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről  

„"TESZ-3" helyzetértékelés adatlap” tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 

 

1. Az adatkezelő és elérhetősége: Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság 

és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, 4024 Debrecen, Vármegyeháza utca 9. 

06/52-310-333, hbmtgysz@hbmtgysz.hu 

2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Erdei Sándor igazgató,  4024 Debrecen, 

Vármegyeháza utca 9. 06/52-310-333, hbmtgysz@hbmtgysz.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704; 

info@szgyf.gov.hu) 

4. Az adatkezelés célja: határozatlan 

5. Az adatkezelés jogalapja: gondozottak, hozzátartozók 

- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre:a nevelésbe vételre javasolt kiskorú neve, 

személyazonosító adatai, lakícme, családi kapcsolatai, egészségi, mentális állapota, 

magatartása, személyisége, nemzetisége, vallása 

7. Ha van, az adatok címzettjei:adatvédelmi-, iratkezelési- és informatikai szabályzat 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő 

adattovábbítás ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: más adatkezelő nyilvántartása 

10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység 

vezető, gyermekvédelmi gyám, szakszolgálat gyermekvédelmi ügyintéző 

11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 

megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más 

alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 

megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
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 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, 

GDPR 17. cikk) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése 

kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez 

elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
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 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben 

érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 

78. és 79. cikk) 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül 

nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz 

fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért 

az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg 

az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor 

adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó 

hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály 

felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg 
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iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a 

hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – 

személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának 

megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről  

„KIRA Munkaügyi Nyilvántartó rendszer” tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 

 

1. Az adatkezelő és elérhetősége: Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság 

és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, 4024 Debrecen, Vármegyeháza utca 9. 

06/52-310-333, hbmtgysz@hbmtgysz.hu 

2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Erdei Sándor igazgató,  4024 Debrecen, 

Vármegyeháza utca 9. 06/52-310-333, hbmtgysz@hbmtgysz.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704; 

info@szgyf.gov.hu) 

4. Az adatkezelés célja: határozatlan 

5. Az adatkezelés jogalapja: Az intézménnyel jelenleg és korábban foglalkoztatási 

jogviszonyban állók. 

- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre:név, születési hely, születési idő, anyja neve, 

lakcím, TAJ-szám, adószám, bankszámlaszám, gyermekek adatai, előző 

jogviszonyok, végzettségre, képzettségre vonatkozó adatok, szabadság, távollét, 

illetmény, 

7. Ha van, az adatok címzettjei:adatvédelmi-, iratkezelési- és informatikai szabályzat 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő 

adattovábbítás ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: érintett nyilatkozata 

10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység 

vezető, humánerőforrás szervező, személyügyi szervező 

11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 

megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más 

alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 

megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 
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 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, 

GDPR 17. cikk) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése 

kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez 

elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 
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Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben 

érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 

78. és 79. cikk) 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül 

nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz 

fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért 

az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg 

az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor 

adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó 

hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és 
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Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály 

felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg 

iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a 

hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – 

személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának 

megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről  

„"GH-1" Egyéni gondozási-nevelési terv adatlap” tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 

 

1. Az adatkezelő és elérhetősége: Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság 

és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, 4024 Debrecen, Vármegyeháza utca 9. 

06/52-310-333, hbmtgysz@hbmtgysz.hu 

2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Erdei Sándor igazgató,  4024 Debrecen, 

Vármegyeháza utca 9. 06/52-310-333, hbmtgysz@hbmtgysz.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704; 

info@szgyf.gov.hu) 

4. Az adatkezelés célja: határozatlan 

5. Az adatkezelés jogalapja: gondozottak 

- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre:a nevelésbe vételre javasolt kiskorú neve, 

személyazonosító adatai, lakícme, családi kapcsolatai, egészségi, mentális állapota, 

magatartása, személyisége, fejlesztésének irányai, nemzetisége, vallása 

7. Ha van, az adatok címzettjei:adatvédelmi-, iratkezelési- és informatikai szabályzat 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő 

adattovábbítás ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: Hatósági nyilvántartás, más adatkezelő nyilvántartása 

10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység 

vezető, gyermekvédelmi ügyintéző, nevelőszülői tanácsadó, nevelőszülő 

11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 

megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más 

alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 

megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
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 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, 

GDPR 17. cikk) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése 

kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez 

elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
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 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben 

érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 

78. és 79. cikk) 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül 

nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz 

fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért 

az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg 

az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor 

adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó 

hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály 

felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg 
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iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a 

hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – 

személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának 

megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről  

„"GH-3" - Helyzetértékelés” tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 

 

1. Az adatkezelő és elérhetősége: Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság 

és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, 4024 Debrecen, Vármegyeháza utca 9. 

06/52-310-333, hbmtgysz@hbmtgysz.hu 

2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Erdei Sándor igazgató,  4024 Debrecen, 

Vármegyeháza utca 9. 06/52-310-333, hbmtgysz@hbmtgysz.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704; 

info@szgyf.gov.hu) 

4. Az adatkezelés célja: határozatlan 

5. Az adatkezelés jogalapja: gondozottak 

- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre:a nevelésbe vételre javasolt kiskorú neve, 

személyazonosító adatai, lakícme, családi kapcsolatai, egészségi, mentális állapota, 

magatartása, személyisége, fejlesztésének irányai, nemzetisége, vallása 

7. Ha van, az adatok címzettjei:adatvédelmi-, iratkezelési- és informatikai szabályzat 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő 

adattovábbítás ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: Hatósági nyilvántartás, más adatkezelő nyilvántartása 

10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység 

vezető, gyermekvédelmi ügyintéző, nevelőszülői tanácsadó, nevelőszülő 

11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 

megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más 

alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 

megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
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 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, 

GDPR 17. cikk) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése 

kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez 

elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
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 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben 

érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 

78. és 79. cikk) 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül 

nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz 

fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért 

az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg 

az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor 

adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó 

hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály 

felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg 
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iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a 

hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – 

személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának 

megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről  

„Zsebpénz nyilvántartása” tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 

 

1. Az adatkezelő és elérhetősége: Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság 

és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, 4024 Debrecen, Vármegyeháza utca 9. 

06/52-310-333, hbmtgysz@hbmtgysz.hu 

2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Erdei Sándor igazgató,  4024 Debrecen, 

Vármegyeháza utca 9. 06/52-310-333, hbmtgysz@hbmtgysz.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704; 

info@szgyf.gov.hu) 

4. Az adatkezelés célja: határozatlan 

5. Az adatkezelés jogalapja: gondozottak 

- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre:gondozott neve, születési adatai, gondozási 

helye, részére havonta átadott zsebpénz összege 

7. Ha van, az adatok címzettjei:adatvédelmi-, iratkezelési- és informatikai szabályzat 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő 

adattovábbítás ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: érintettek nyilatkozata 

10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység 

vezető, gyermekotthoni vezető, nevelő, gyermekvédelmi ügyintéző; nevelőszülő, 

nevelőszülői tanácsadó, gyermekvédelmi gyám 

11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 

megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más 

alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 

megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
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 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, 

GDPR 17. cikk) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése 

kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez 

elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
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 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben 

érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 

78. és 79. cikk) 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül 

nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz 

fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért 

az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg 

az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor 

adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó 

hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály 

felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg 
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iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a 

hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – 

személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának 

megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről  

„Értesítés befogadásról” tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 

 

1. Az adatkezelő és elérhetősége: Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság 

és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, 4024 Debrecen, Vármegyeháza utca 9. 

06/52-310-333, hbmtgysz@hbmtgysz.hu 

2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Erdei Sándor igazgató,  4024 Debrecen, 

Vármegyeháza utca 9. 06/52-310-333, hbmtgysz@hbmtgysz.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704; 

info@szgyf.gov.hu) 

4. Az adatkezelés célja: határozatlan 

5. Az adatkezelés jogalapja: gondozottak 

- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre:gondozott neve, születési helye, születési ideje, 

törzszsáma, anyja neve, gyámja neve 

7. Ha van, az adatok címzettjei:adatvédelmi-, iratkezelési- és informatikai szabályzat 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő 

adattovábbítás ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: hatósági nyilvántartás 

10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység 

vezető, szakmai vezető, gyermekvédelmi ügyintéző, nevelőszülő, nevelőszülői 

tanácsadó 

11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 

megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más 

alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 

megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
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 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, 

GDPR 17. cikk) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése 

kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez 

elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
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 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben 

érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 

78. és 79. cikk) 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül 

nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz 

fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért 

az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg 

az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor 

adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó 

hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály 

felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg 
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iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a 

hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – 

személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának 

megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről  

„Értesítés távozásról” tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 

 

1. Az adatkezelő és elérhetősége: Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság 

és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, 4024 Debrecen, Vármegyeháza utca 9. 

06/52-310-333, hbmtgysz@hbmtgysz.hu 

2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Erdei Sándor igazgató,  4024 Debrecen, 

Vármegyeháza utca 9. 06/52-310-333, hbmtgysz@hbmtgysz.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704; 

info@szgyf.gov.hu) 

4. Az adatkezelés célja: határozatlan 

5. Az adatkezelés jogalapja: gondozottak 

- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre:gondozott neve, születési helye, születési ideje, 

törzszsáma, anyja neve, gyámja neve 

7. Ha van, az adatok címzettjei:adatvédelmi-, iratkezelési- és informatikai szabályzat 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő 

adattovábbítás ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: hatósági nyilvántartás 

10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység 

vezető, szakmai vezető, gyermekvédelmi ügyintéző, nevelőszülő, nevelőszülői 

tanácsadó 

11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 

megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más 

alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 

megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
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 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, 

GDPR 17. cikk) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése 

kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez 

elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
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 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben 

érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 

78. és 79. cikk) 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül 

nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz 

fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért 

az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg 

az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor 

adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó 

hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály 

felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg 
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iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a 

hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – 

személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának 

megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről  

„Kapcsolattartási napló” tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 

 

1. Az adatkezelő és elérhetősége: Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság 

és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, 4024 Debrecen, Vármegyeháza utca 9. 

06/52-310-333, hbmtgysz@hbmtgysz.hu 

2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Erdei Sándor igazgató,  4024 Debrecen, 

Vármegyeháza utca 9. 06/52-310-333, hbmtgysz@hbmtgysz.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704; 

info@szgyf.gov.hu) 

4. Az adatkezelés célja: határozatlan 

5. Az adatkezelés jogalapja: gondozottak 

- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre:gyermek neve, törzsszáma, kapcsolattartásra 

jogosult hozzátartozó neve, gyermek véleménye, hozzátartozó véleménye a 

kapcsolattartásról 

7. Ha van, az adatok címzettjei:adatvédelmi-, iratkezelési- és informatikai szabályzat 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő 

adattovábbítás ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: hatósági nyilvántartás, érintett nyilatkozata 

10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység 

vezető, nevelő, gyermekfelügyelő, szakmai vezető, nevelőszülő / gyermekvédelmi 

gyám 

11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 

megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más 

alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 

megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 
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 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, 

GDPR 17. cikk) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése 

kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez 

elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
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 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben 

érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 

78. és 79. cikk) 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül 

nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz 

fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért 

az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg 

az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor 

adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó 

hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály 
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felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg 

iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a 

hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – 

személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának 

megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről  

„csoportnapló, nevelői vélemények” tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 

 

1. Az adatkezelő és elérhetősége: Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság 

és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, 4024 Debrecen, Vármegyeháza utca 9. 

06/52-310-333, hbmtgysz@hbmtgysz.hu 

2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Erdei Sándor igazgató,  4024 Debrecen, 

Vármegyeháza utca 9. 06/52-310-333, hbmtgysz@hbmtgysz.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704; 

info@szgyf.gov.hu) 

4. Az adatkezelés célja: határozatlan 

5. Az adatkezelés jogalapja: gondozottak 

- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre:gyermek neve, napi programja, magatartása, 

egészségi állapota, kapcsolatai, tanulmányi eredménye, gyógykezelése stb. 

7. Ha van, az adatok címzettjei:adatvédelmi-, iratkezelési- és informatikai szabályzat 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő 

adattovábbítás ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: gondozó nyilatkozata 

10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység 

vezető, gyermekotthoni szakmai vezető, nevelő, gyermekfelügyelő, 

gyermekvédelmi asszisztens 

11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 

megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más 

alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 

megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
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 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, 

GDPR 17. cikk) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése 

kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez 

elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
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 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben 

érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 

78. és 79. cikk) 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül 

nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz 

fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért 

az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg 

az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor 

adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó 

hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály 

felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg 
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iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a 

hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – 

személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának 

megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről  

„Körözések nyilvántartása” tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 

 

1. Az adatkezelő és elérhetősége: Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság 

és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, 4024 Debrecen, Vármegyeháza utca 9. 

06/52-310-333, hbmtgysz@hbmtgysz.hu 

2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Erdei Sándor igazgató,  4024 Debrecen, 

Vármegyeháza utca 9. 06/52-310-333, hbmtgysz@hbmtgysz.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704; 

info@szgyf.gov.hu) 

4. Az adatkezelés célja: határozatlan 

5. Az adatkezelés jogalapja: gondozottak 

- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre:gondozott neve, születési ideje,  gondozási helye, 

fényképe, ismertetőjegyei, ruházata 

7. Ha van, az adatok címzettjei:adatvédelmi-, iratkezelési- és informatikai szabályzat 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő 

adattovábbítás ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: hatósági nyilvántartás, gondozó nyilatkozata 

10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység 

vezető, gyermevédelmi ügyintéző, gyermekvédelmi gyám 

11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 

megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más 

alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 

megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
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 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, 

GDPR 17. cikk) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése 

kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez 

elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
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 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben 

érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 

78. és 79. cikk) 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül 

nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz 

fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért 

az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg 

az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor 

adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó 

hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály 

felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg 

iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a 
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hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – 

személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának 

megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről  

„utógondozói ellátottak és általuk fizetendő térítési díj nyilvántartása” tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 

 

1. Az adatkezelő és elérhetősége: Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság 

és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, 4024 Debrecen, Vármegyeháza utca 9. 

06/52-310-333, hbmtgysz@hbmtgysz.hu 

2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Erdei Sándor igazgató,  4024 Debrecen, 

Vármegyeháza utca 9. 06/52-310-333, hbmtgysz@hbmtgysz.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704; 

info@szgyf.gov.hu) 

4. Az adatkezelés célja: határozatlan 

5. Az adatkezelés jogalapja: utógondozói ellátottak 

- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre:utógondozói ellátott neve, gondozási helye, 

utógondozója, jövedelmi-, vagyoni helyzete, térítési díja 

7. Ha van, az adatok címzettjei:adatvédelmi-, iratkezelési- és informatikai szabályzat 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő 

adattovábbítás ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: hatósági nyilvántartás, érintett nyilatkozata 

10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység 

vezető, nevelőszülői tanácsadó , gazdasági ügyintéző 

11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 

megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más 

alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 

megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
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 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, 

GDPR 17. cikk) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése 

kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez 

elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
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 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben 

érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 

78. és 79. cikk) 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül 

nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz 

fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért 

az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg 

az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor 

adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó 

hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály 

felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg 

iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a 
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hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – 

személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának 

megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről  

„támogatott közvetítői eljárás” tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 

 

1. Az adatkezelő és elérhetősége: Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság 

és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, 4024 Debrecen, Vármegyeháza utca 9. 

06/52-310-333, hbmtgysz@hbmtgysz.hu 

2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Erdei Sándor igazgató,  4024 Debrecen, 

Vármegyeháza utca 9. 06/52-310-333, hbmtgysz@hbmtgysz.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704; 

info@szgyf.gov.hu) 

4. Az adatkezelés célja: határozatlan 

5. Az adatkezelés jogalapja: Gyámhivatali eljárásban támogatott közvetítői eljárásra 

kötelezett személy 

- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre:elektronikus, papíralapú dokumentumok 

7. Ha van, az adatok címzettjei:adatvédelmi-, iratkezelési- és informatikai szabályzat 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő 

adattovábbítás ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: hatósági határozat / felek nyilatkozata 

10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység 

vezető, közvetítő 

11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 

megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más 

alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 

megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
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 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, 

GDPR 17. cikk) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése 

kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez 

elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
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 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben 

érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 

78. és 79. cikk) 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül 

nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz 

fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért 

az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg 

az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor 

adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó 

hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály 

felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg 

iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a 



4 
 

hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – 

személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának 

megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről  

„KIR Munkaügyi Nyilvántartó rendszer” tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 

 

1. Az adatkezelő és elérhetősége: Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság 

és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, 4024 Debrecen, Vármegyeháza utca 9. 

06/52-310-333, hbmtgysz@hbmtgysz.hu 

2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Erdei Sándor igazgató,  4024 Debrecen, 

Vármegyeháza utca 9. 06/52-310-333, hbmtgysz@hbmtgysz.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704; 

info@szgyf.gov.hu) 

4. Az adatkezelés célja: határozatlan 

5. Az adatkezelés jogalapja: Az intézmény pedagógus munkakörű dolgozói. 

- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre:név, születési hely, születési idő, anyja neve, 

lakcím, TAJ-szám, adószám, bankszámlaszám, gyermekek adatai, előző 

jogviszonyok, végzettségre, képzettségre vonatkozó adatok, szabadság, távollét, 

illetmény, 

7. Ha van, az adatok címzettjei:adatvédelmi-, iratkezelési- és informatikai szabályzat 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő 

adattovábbítás ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: érintettek nyilatkozata 

10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység 

vezető, igazgató, humánerőforrás szervező, személyügyi szervező 

11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 

megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más 

alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 

megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 
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 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, 

GDPR 17. cikk) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése 

kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez 

elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
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 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben 

érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 

78. és 79. cikk) 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül 

nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz 

fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért 

az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg 

az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor 

adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó 

hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály 
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felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg 

iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a 

hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – 

személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának 

megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről  

„oktatásban (Nevelőszülői képzés) részt vettek nyilvántartása” tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 

 

1. Az adatkezelő és elérhetősége: Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság 

és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, 4024 Debrecen, Vármegyeháza utca 9. 

06/52-310-333, hbmtgysz@hbmtgysz.hu 

2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Erdei Sándor igazgató,  4024 Debrecen, 

Vármegyeháza utca 9. 06/52-310-333, hbmtgysz@hbmtgysz.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704; 

info@szgyf.gov.hu) 

4. Az adatkezelés célja: határozatlan 

5. Az adatkezelés jogalapja: nevelőszülőnek jelentkező 

- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre:a képzésre jelentkező neve, születési hekye, 

születési ideje, anyja neve, lakcíme 

7. Ha van, az adatok címzettjei:adatvédelmi, iratkezelési és informatikai szabályzat 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő 

adattovábbítás ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: önkéntes hozzájárulás 

10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység 

vezető, nevelőszülői hálózat szakmai vezető 

11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 

megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más 

alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 

megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
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 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, 

GDPR 17. cikk) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése 

kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez 

elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
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 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben 

érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 

78. és 79. cikk) 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül 

nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz 

fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért 

az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg 

az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor 

adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó 

hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály 

felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg 

iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a 
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hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – 

személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának 

megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről  

„oktatásban (Örökbefogadó szülői képzés) részt vettek nyilvántartása” tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 

 

1. Az adatkezelő és elérhetősége: Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság 

és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, 4024 Debrecen, Vármegyeháza utca 9. 

06/52-310-333, hbmtgysz@hbmtgysz.hu 

2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Erdei Sándor igazgató,  4024 Debrecen, 

Vármegyeháza utca 9. 06/52-310-333, hbmtgysz@hbmtgysz.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704; 

info@szgyf.gov.hu) 

4. Az adatkezelés célja: határozatlan 

5. Az adatkezelés jogalapja: örökbefogadó szülőnek jelentkező 

- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre:a képzésre jelentkező neve, születési helye, 

születési ideje, anyja neve, lakcíme 

7. Ha van, az adatok címzettjei:adatvédelmi-, iratkezelési- és informatikai szabályzat 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő 

adattovábbítás ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: önkéntes hozzájárulás 

10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység 

vezető, örökbefogadási tanácsadó 

11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 

megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más 

alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 

megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
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 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, 

GDPR 17. cikk) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése 

kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez 

elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
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 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben 

érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 

78. és 79. cikk) 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül 

nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz 

fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért 

az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg 

az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor 

adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó 

hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály 

felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg 

iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a 
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hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – 

személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának 

megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről  

„közalkalmazottak foglalkozásegészségügyi adatai” tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 

 

1. Az adatkezelő és elérhetősége: Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság 

és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, 4024 Debrecen, Vármegyeháza utca 9. 

06/52-310-333, hbmtgysz@hbmtgysz.hu 

2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Erdei Sándor igazgató,  4024 Debrecen, 

Vármegyeháza utca 9. 06/52-310-333, hbmtgysz@hbmtgysz.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704; 

info@szgyf.gov.hu) 

4. Az adatkezelés célja: határozatlan 

5. Az adatkezelés jogalapja: közalkalmazottak 

- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre:a foglalkoztatott egészségügyi állapotára 

vonatkozó adatok 

7. Ha van, az adatok címzettjei:adatvédelmi-, iratkezelési- és informatikai szabályzat 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő 

adattovábbítás ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: foglalkozás egészségügyi orvos 

10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység 

vezető, személyügyi munkatárs / pénzügyi gazdasági ügyintéző / humánerőforrás 

szervező 

11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 

megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más 

alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 

megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
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 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, 

GDPR 17. cikk) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése 

kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez 

elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
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 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben 

érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 

78. és 79. cikk) 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül 

nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz 

fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért 

az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg 

az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor 

adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó 

hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály 

felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg 
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iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a 

hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – 

személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának 

megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről  

„nevelőszülők alkalmassági nyilvántartása” tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 

 

1. Az adatkezelő és elérhetősége: Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság 

és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, 4024 Debrecen, Vármegyeháza utca 9. 

06/52-310-333, hbmtgysz@hbmtgysz.hu 

2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Erdei Sándor igazgató,  4024 Debrecen, 

Vármegyeháza utca 9. 06/52-310-333, hbmtgysz@hbmtgysz.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704; 

info@szgyf.gov.hu) 

4. Az adatkezelés célja: határozatlan 

5. Az adatkezelés jogalapja: nevelőszülők, Gyvt-szerinti segítők, helyettesítők 

- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre:a nevelőszülő egészségügyi állapotára vonatkozó 

adatok 

7. Ha van, az adatok címzettjei:adatvédelmi-, iratkezelési- és informatikai szabályzat 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő 

adattovábbítás ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: pszichológus, háziorvos, szakorvos 

10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység 

vezető, személyügyi szervező /  gyermekvédelmi ügyintéző / nevelőszülői 

tanácsadó / nevelőszülői hálózat vezető 

11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 

megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más 

alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 

megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
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 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, 

GDPR 17. cikk) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése 

kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez 

elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
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 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben 

érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 

78. és 79. cikk) 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül 

nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz 

fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért 

az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg 

az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor 

adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó 

hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály 

felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg 
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iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a 

hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – 

személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának 

megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn



1 
 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről  

„főiskolai / egyetemi gyakorlaton lévők nyilvántartása” tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 

 

1. Az adatkezelő és elérhetősége: Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság 

és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, 4024 Debrecen, Vármegyeháza utca 9. 

06/52-310-333, hbmtgysz@hbmtgysz.hu 

2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Erdei Sándor igazgató,  4024 Debrecen, 

Vármegyeháza utca 9. 06/52-310-333, hbmtgysz@hbmtgysz.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704; 

info@szgyf.gov.hu) 

4. Az adatkezelés célja: határozatlan 

5. Az adatkezelés jogalapja: felsőoktatási hallgató 

- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre:a hallgató neve, születési ideje, születési helye, 

anyja neve, lakcíme, felsőfokú intézménye 

7. Ha van, az adatok címzettjei:adatvédelmi-, iratkezelési- és informatikai szabályzat 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő 

adattovábbítás ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: érintett önkéntes hopzzájárulása 

10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység 

vezető, általános igazgatóhelyettes, tereptanárok 

11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 

megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más 

alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 

megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
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 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, 

GDPR 17. cikk) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése 

kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez 

elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
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 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben 

érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 

78. és 79. cikk) 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül 

nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz 

fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért 

az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg 

az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor 

adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó 

hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály 

felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg 

iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a 
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hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – 

személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának 

megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn



1 
 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről  

„” tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 

 

1. Az adatkezelő és elérhetősége:  

2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége:  

3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704; 

info@szgyf.gov.hu) 

4. Az adatkezelés célja:  

5. Az adatkezelés jogalapja:  

- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: 

7. Ha van, az adatok címzettjei: 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő 

adattovábbítás ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama:  

10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység 

vezető,  

11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 

megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más 

alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 

megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 
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 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, 

GDPR 17. cikk) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése 

kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez 

elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
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8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben 

érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 

78. és 79. cikk) 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül 

nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz 

fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért 

az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg 

az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor 

adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó 

hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály 

felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg 

iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a 

hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – 

személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának 

megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről  

„” tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 

 

1. Az adatkezelő és elérhetősége:  

2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége:  

3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704; 

info@szgyf.gov.hu) 

4. Az adatkezelés célja:  

5. Az adatkezelés jogalapja:  

- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: 

7. Ha van, az adatok címzettjei: 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő 

adattovábbítás ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama:  

10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység 

vezető,  

11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 

megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más 

alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 

megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 
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 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, 

GDPR 17. cikk) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése 

kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez 

elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
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8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben 

érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 

78. és 79. cikk) 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül 

nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz 

fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért 

az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg 

az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor 

adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó 

hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály 

felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg 

iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a 

hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – 

személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának 

megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről  

„” tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 

 

1. Az adatkezelő és elérhetősége:  

2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége:  

3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704; 

info@szgyf.gov.hu) 

4. Az adatkezelés célja:  

5. Az adatkezelés jogalapja:  

- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: 

7. Ha van, az adatok címzettjei: 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő 

adattovábbítás ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama:  

10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység 

vezető,  

11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 

megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más 

alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 

megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 
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 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, 

GDPR 17. cikk) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése 

kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez 

elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
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8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben 

érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 

78. és 79. cikk) 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül 

nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz 

fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért 

az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg 

az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor 

adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó 

hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály 

felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg 

iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a 

hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – 

személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának 

megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről  

„” tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 

 

1. Az adatkezelő és elérhetősége:  

2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége:  

3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704; 

info@szgyf.gov.hu) 

4. Az adatkezelés célja:  

5. Az adatkezelés jogalapja:  

- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: 

7. Ha van, az adatok címzettjei: 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő 

adattovábbítás ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama:  

10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység 

vezető,  

11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 

megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más 

alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 

megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 
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 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, 

GDPR 17. cikk) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése 

kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez 

elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
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8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben 

érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 

78. és 79. cikk) 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül 

nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz 

fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért 

az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg 

az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor 

adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó 

hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály 

felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg 

iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a 

hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – 

személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának 

megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről  

„” tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 

 

1. Az adatkezelő és elérhetősége:  

2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége:  

3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704; 

info@szgyf.gov.hu) 

4. Az adatkezelés célja:  

5. Az adatkezelés jogalapja:  

- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: 

7. Ha van, az adatok címzettjei: 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő 

adattovábbítás ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama:  

10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység 

vezető,  

11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 

megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más 

alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 

megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 
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 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, 

GDPR 17. cikk) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése 

kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez 

elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
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8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben 

érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 

78. és 79. cikk) 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül 

nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz 

fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért 

az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg 

az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor 

adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó 

hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály 

felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg 

iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a 

hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – 

személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának 

megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről  

„Eco-Stat gazdálkodási rendszer” tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 

 

1. Az adatkezelő és elérhetősége: Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság 

és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, 4024 Debrecen, Vármegyeháza utca 9. 

06/52-310-333, hbmtgysz@hbmtgysz.hu 

2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Erdei Sándor igazgató,  4024 Debrecen, 

Vármegyeháza utca 9. 06/52-310-333, hbmtgysz@hbmtgysz.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704; 

info@szgyf.gov.hu) 

4. Az adatkezelés célja: határozatlan 

5. Az adatkezelés jogalapja: Az intézménnyel jelenleg foglalkoztatási jogviszonyban 

állók, valamint gondozottak. 

- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre:név, születési hely, születési idő, lakcím, 

adószám, bankszámlaszám, az intézmény gazdálkodására és megkötött 

szerződéseire vonatkozó adat, az ellátott vagyoni helyzetével kapcsolatos adatok 

7. Ha van, az adatok címzettjei:adatvédelmi-, iratkezelési- és informatikai szabályzat 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő 

adattovábbítás ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: érintett nyilatkozata 

10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység 

vezető, gazdasági vezető, gazdasági ügyintéző 

11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 

megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más 

alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 

megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 



2 
 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, 

GDPR 17. cikk) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése 

kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez 

elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
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 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben 

érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 

78. és 79. cikk) 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül 

nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz 

fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért 

az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg 

az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor 

adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó 

hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály 
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felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg 

iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a 

hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – 

személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának 

megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről  

„” tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 

 

1. Az adatkezelő és elérhetősége:  

2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége:  

3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704; 

info@szgyf.gov.hu) 

4. Az adatkezelés célja:  

5. Az adatkezelés jogalapja:  

- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: 

7. Ha van, az adatok címzettjei: 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő 

adattovábbítás ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama:  

10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység 

vezető,  

11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 

megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más 

alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 

megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 
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 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, 

GDPR 17. cikk) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése 

kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez 

elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
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8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben 

érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 

78. és 79. cikk) 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül 

nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz 

fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért 

az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg 

az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor 

adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó 

hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály 

felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg 

iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a 

hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – 

személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának 

megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről  

„” tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 

 

1. Az adatkezelő és elérhetősége:  

2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége:  

3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704; 

info@szgyf.gov.hu) 

4. Az adatkezelés célja:  

5. Az adatkezelés jogalapja:  

- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: 

7. Ha van, az adatok címzettjei: 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő 

adattovábbítás ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama:  

10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység 

vezető,  

11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 

megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más 

alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 

megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 
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 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, 

GDPR 17. cikk) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése 

kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez 

elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
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8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben 

érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 

78. és 79. cikk) 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül 

nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz 

fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért 

az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg 

az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor 

adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó 

hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály 

felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg 

iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a 

hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – 

személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának 

megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről  

„” tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 

 

1. Az adatkezelő és elérhetősége:  

2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége:  

3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704; 

info@szgyf.gov.hu) 

4. Az adatkezelés célja:  

5. Az adatkezelés jogalapja:  

- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: 

7. Ha van, az adatok címzettjei: 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő 

adattovábbítás ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama:  

10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység 

vezető,  

11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 

megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más 

alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 

megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 
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 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, 

GDPR 17. cikk) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése 

kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez 

elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
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8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben 

érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 

78. és 79. cikk) 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül 

nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz 

fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért 

az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg 

az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor 

adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó 

hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály 

felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg 

iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a 

hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – 

személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának 

megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről  

„” tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 

 

1. Az adatkezelő és elérhetősége:  

2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége:  

3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704; 

info@szgyf.gov.hu) 

4. Az adatkezelés célja:  

5. Az adatkezelés jogalapja:  

- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: 

7. Ha van, az adatok címzettjei: 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő 

adattovábbítás ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama:  

10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység 

vezető,  

11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 

megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más 

alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 

megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 
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 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, 

GDPR 17. cikk) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése 

kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez 

elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
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8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben 

érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 

78. és 79. cikk) 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül 

nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz 

fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért 

az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg 

az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor 

adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó 

hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály 

felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg 

iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a 

hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – 

személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának 

megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről  

„” tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 

 

1. Az adatkezelő és elérhetősége:  

2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége:  

3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704; 

info@szgyf.gov.hu) 

4. Az adatkezelés célja:  

5. Az adatkezelés jogalapja:  

- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: 

7. Ha van, az adatok címzettjei: 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő 

adattovábbítás ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama:  

10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység 

vezető,  

11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 

megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más 

alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 

megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 
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 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, 

GDPR 17. cikk) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése 

kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez 

elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
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8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben 

érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 

78. és 79. cikk) 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül 

nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz 

fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért 

az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg 

az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor 

adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó 

hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály 

felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg 

iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a 

hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – 

személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának 

megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről  

„” tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 

 

1. Az adatkezelő és elérhetősége:  

2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége:  

3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704; 

info@szgyf.gov.hu) 

4. Az adatkezelés célja:  

5. Az adatkezelés jogalapja:  

- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: 

7. Ha van, az adatok címzettjei: 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő 

adattovábbítás ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama:  

10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység 

vezető,  

11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 

megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más 

alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 

megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 
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 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, 

GDPR 17. cikk) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése 

kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez 

elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
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8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben 

érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 

78. és 79. cikk) 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül 

nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz 

fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért 

az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg 

az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor 

adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó 

hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály 

felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg 

iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a 

hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – 

személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának 

megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről  

„” tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 

 

1. Az adatkezelő és elérhetősége:  

2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége:  

3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704; 

info@szgyf.gov.hu) 

4. Az adatkezelés célja:  

5. Az adatkezelés jogalapja:  

- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: 

7. Ha van, az adatok címzettjei: 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő 

adattovábbítás ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama:  

10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység 

vezető,  

11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 

megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más 

alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 

megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 
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 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, 

GDPR 17. cikk) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése 

kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez 

elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
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8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben 

érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 

78. és 79. cikk) 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül 

nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz 

fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért 

az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg 

az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor 

adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó 

hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály 

felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg 

iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a 

hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – 

személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának 

megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről  

„” tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 

 

1. Az adatkezelő és elérhetősége:  

2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége:  

3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704; 

info@szgyf.gov.hu) 

4. Az adatkezelés célja:  

5. Az adatkezelés jogalapja:  

- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: 

7. Ha van, az adatok címzettjei: 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő 

adattovábbítás ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama:  

10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység 

vezető,  

11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 

megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más 

alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 

megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 
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 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, 

GDPR 17. cikk) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése 

kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez 

elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
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8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben 

érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 

78. és 79. cikk) 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül 

nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz 

fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért 

az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg 

az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor 

adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó 

hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály 

felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg 

iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a 

hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – 

személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának 

megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről  

„ÖFR Egységes Örökbefogadási Nyilvántartás” tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 

 

1. Az adatkezelő és elérhetősége: Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság 

és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, 4024 Debrecen, Vármegyeháza utca 9. 

06/52-310-333, hbmtgysz@hbmtgysz.hu 

2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Erdei Sándor igazgató,  4024 Debrecen, 

Vármegyeháza utca 9. 06/52-310-333, hbmtgysz@hbmtgysz.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704; 

info@szgyf.gov.hu) 

4. Az adatkezelés célja: határozatlan 

5. Az adatkezelés jogalapja: örökbefogadható gyermekek és örökbefogadni 

szándékozó és örökbefogadó szülők, örökbefogadott gyermekek 

- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre:Gyvt. 135. § (5) b-e pontja: pl. örökbefogadni 

szándékozó nevét, születési adatai, családi állapotára, gyermekeire vonatkozó 

adatok, egészségi állapota, családi viszonyai, örökbefogadandó gyermekre 

vonatkozó elképzelései, az örökbefogadható gyermek neve, születési ideje, 

egészségi állapotára vonatkozó adatok,magatatására, személyiségére, szokásaira, 

magatartására, szociális kapcsolataira, gyermekvédelmi gondoskodására, büntetlen 

előéletére vonatkozó adatok 

7. Ha van, az adatok címzettjei:zárható iroda, jelszóval védett számítógép, jelszóval 

védett program 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő 

adattovábbítás ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: érintett nyilatkozata, hatósági nyilvántartás, más 

adatkezelő nyilvántartása 

10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység 

vezető, örökbefogadási tanácsadó 

11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 

megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más 

alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 

megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 
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2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, 

GDPR 17. cikk) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése 

kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez 

elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 
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 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben 

érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 

78. és 79. cikk) 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül 

nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz 

fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért 

az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 
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Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg 

az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor 

adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó 

hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály 

felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg 

iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a 

hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – 

személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának 

megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről  

„személyes gondoskodásban részesülők nyilvántartása” tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 

 

1. Az adatkezelő és elérhetősége: Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság 

és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, 4024 Debrecen, Vármegyeháza utca 9. 

06/52-310-333, hbmtgysz@hbmtgysz.hu 

2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Erdei Sándor igazgató,  4024 Debrecen, 

Vármegyeháza utca 9. 06/52-310-333, hbmtgysz@hbmtgysz.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704; 

info@szgyf.gov.hu) 

4. Az adatkezelés célja: határozatlan 

5. Az adatkezelés jogalapja: gondozottak 

- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre:Gyvt. 138. § (1) (2): gyermek személyazonosító 

adatai, TAJ-száma, egszségi állapotára, neveltségére vonatkozó adatok, 

halmozottan hátrányos helyzete, hatósági intézkedésre vonatkozó döntés, annak 

időpontja, felülvizsgálata, annak időpontja és eredménye 

7. Ha van, az adatok címzettjei:adatvédelmi-, iratkezelési- és informatikai szabályzat 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő 

adattovábbítás ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: hatósági nyilvántartás, más adatkezelő nyilvántartása, 

érintett nyilatkozata 

10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység 

vezető, elhelyezési osztályvezető, gyermekvédelmi ügyintéző 

11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 

megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más 

alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 

megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 
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 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, 

GDPR 17. cikk) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése 

kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez 

elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 
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Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben 

érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 

78. és 79. cikk) 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül 

nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz 

fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért 

az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg 

az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor 

adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó 

hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és 
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Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály 

felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg 

iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a 

hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – 

személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának 

megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről  

„TEGYESZ nyilvántartás” tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 

 

1. Az adatkezelő és elérhetősége: Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság 

és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, 4024 Debrecen, Vármegyeháza utca 9. 

06/52-310-333, hbmtgysz@hbmtgysz.hu 

2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Erdei Sándor igazgató,  4024 Debrecen, 

Vármegyeháza utca 9. 06/52-310-333, hbmtgysz@hbmtgysz.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704; 

info@szgyf.gov.hu) 

4. Az adatkezelés célja: határozatlan 

5. Az adatkezelés jogalapja: gondozottak 

- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre:gyermek neve, személyazonosító adatai, 

elhelyezése, gyermekvédelmi gyámok neve 

7. Ha van, az adatok címzettjei:adatvédelmi-, iratkezelési- és informatikai szabályzat 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő 

adattovábbítás ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: hatósági nyilvántartás, más adatkezelő nyilvántartása, 

érintett nyilatkozata 

10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység 

vezető, szakszolgálat gyermekvédelmi ügyintézője 

11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 

megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más 

alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 

megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
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 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, 

GDPR 17. cikk) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése 

kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez 

elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
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 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben 

érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 

78. és 79. cikk) 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül 

nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz 

fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért 

az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg 

az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor 

adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó 

hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály 

felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg 
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iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a 

hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – 

személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának 

megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről  

„örökbefogadni szándékozók nyilvántartása” tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 

 

1. Az adatkezelő és elérhetősége: Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság 

és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, 4024 Debrecen, Vármegyeháza utca 9. 

06/52-310-333, hbmtgysz@hbmtgysz.hu 

2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Erdei Sándor igazgató,  4024 Debrecen, 

Vármegyeháza utca 9. 06/52-310-333, hbmtgysz@hbmtgysz.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704; 

info@szgyf.gov.hu) 

4. Az adatkezelés célja: határozatlan 

5. Az adatkezelés jogalapja: örökbefogadni szándékozók 

- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre:örökbe fogadni szándékozók neve, 

személyazonosító adatai, családi körülményei, egészségi állapota, vagyoni helyzete 

7. Ha van, az adatok címzettjei:adatvédelmi-, iratkezelési- és informatikai szabályzat 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő 

adattovábbítás ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: érintett nyilatkozata 

10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység 

vezető, örökbefogadási tanácsadó 

11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 

megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más 

alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 

megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
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 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, 

GDPR 17. cikk) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése 

kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez 

elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
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 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben 

érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 

78. és 79. cikk) 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül 

nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz 

fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért 

az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg 

az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor 

adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó 

hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály 

felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg 

iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a 
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hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – 

személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának 

megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről  

„örökbefogadható gyermekek” tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 

 

1. Az adatkezelő és elérhetősége: Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság 

és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, 4024 Debrecen, Vármegyeháza utca 9. 

06/52-310-333, hbmtgysz@hbmtgysz.hu 

2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Erdei Sándor igazgató,  4024 Debrecen, 

Vármegyeháza utca 9. 06/52-310-333, hbmtgysz@hbmtgysz.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704; 

info@szgyf.gov.hu) 

4. Az adatkezelés célja: határozatlan 

5. Az adatkezelés jogalapja: örökbefogadható gyermekek 

- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre:örökbefogadható gyermekek neve, 

személyazonosító adatai, TAJ-száma, egészségi állapota, magatartására, 

személyiségére vonatkozó információk, pszichés állapota 

7. Ha van, az adatok címzettjei:adatvédelmi-, iratkezelési- és informatikai szabályzat 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő 

adattovábbítás ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: hatósági határozat, más adatkezelő nyilvántartása 

10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység 

vezető, örökbefogadási tanácsadó 

11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 

megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más 

alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 

megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
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 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, 

GDPR 17. cikk) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése 

kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez 

elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
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 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben 

érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 

78. és 79. cikk) 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül 

nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz 

fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért 

az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg 

az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor 

adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó 

hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály 

felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg 
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iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a 

hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – 

személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának 

megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről  

„Adatbázis, illetve nyilvántartás neve” tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 

 

1. Az adatkezelő és elérhetősége: Adatkezelő neve és elérhetősége 

2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Adatkezelő képviselőjének neve és 

elérhetősége 

3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., +36-1-769-1704; 

info@szgyf.gov.hu) 

4. Az adatkezelés célja: Adatkezelés időtartama 

5. Az adatkezelés jogalapja: Érintettek köre, érintettek és a személyes adatok 

kategóriái 

- ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre:Adatok fajtái 

7. Ha van, az adatok címzettjei:Adatvédelmért tett technikai és szervezési 

intézkedések 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő 

adattovábbítás ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: Adatok forrása 

10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység 

vezető, Adatokért felelős munkakörének megnevezése 

11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

1. Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 

megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más 

alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 

megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 
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 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, 

GDPR 17. cikk) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése 

kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez 

elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 
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Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben 

érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 

78. és 79. cikk) 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül 

nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz 

fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért 

az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg 

az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor 

adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó 

hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály 

felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg 

iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a 

hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – 
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személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának 

megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn

1.  


