
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

SZOCIÁLIS IGAZGATÁS 

 

Az adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, valamint az érintettet megillető jogok 

– ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának módját is – részletes leírása 

az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban szerepelnek, amely szabadon elérhető és 

megismerhető a Hivatal ügyintézésre szolgáló helyiségeiben, illetve a www.ecsed.hu honlapon. 

 

A Szociális igazgatás keretében a Hivatal az alábbi adatkezelési tevékenységeket folytatja: 

 

1. Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására 

 

1.1 Adatkezelés célja 

A személyes adatok kezelésének célja: támogatás igényléséhez szükséges.  

1.2 Adatkezelés jogalapja  

A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja 

alapján kerül sor, az 4/2018. (IV.11.) önkormányzati rendelet; 1993. évi III. törvény 18/B 

előírásai szerint.  

1.3 Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok 

Kérelmező  Név (teljes név) 

 Születési hely 

 Születési idő 

 Születési név 

 Anyja neve 

 Lakóhely 

 Tartózkodási hely 

 TAJ szám 

 Állampolgárság 

 Telefonszám 

 E-mail cím 

 Idegenrendészeti státusz 

 Kérelmezővel közös háztartásban 

élők száma 

 Rendkívüli élethelyzetet igazoló irat 

 Elemi kár tényét igazoló szakhatóság 

véleménye 

 Árvaellátás esetén a 

Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által 

kiküldött összesítő fénymásolata 



 Bankszámlakivonat 

 Jogerős bírósági ítéletet a válásról, 

gyermektartásdíj megállapításáról, 

igazolás tartásdíjról 

 Munkaügyi Központ által folyósított 

ellátás esetén a megállapító határozat 

fénymásolata 

 Munkáltató által kiadott igazolás 

megelőző havi nettó keresetről 

 NAV jövedelemigazolása az előző 

gazdasági évre vonatkozóan 

 Nyugdíjösszesítő fénymásolata 

folyósítás összegéről és jogcíméről, 

havi díjszelvény másolata 

 Önkormányzat, járási hivatal által 

folyósított pénzbeli ellátás határozata 

 Ösztöndíj előző havi összegéről 

szóló igazolás 

 Jövedelmi adatok 

 Kérelem indoklása 

Kérelmezővel közös háztartásban élő, 

figyelembe vehető közeli hozzátartozók 
 Név (teljes név) 

 Születési hely 

 Születési idő 

 Anyja neve 

 Jövedelmi adatok 

 

1.4 Címzettek  

Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé 

továbbítjuk: 

Adatfeldolgozó:  

Külső címzett(ek): Magyar Államkincstár 

1.5 Az adatok megőrzésének határideje 

5 év 

1.6 Az érintettet megillető jogok 

Az érintett az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kérelmezheti a 

Hivatalnál: 

- a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (tájékoztatást a kezelt adatokról), 

- azok helyesbítését, 

- az adatok kezelésének korlátozását, 

- az adatok törlését, ha annak feltételei fennállnak,  



- tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. 

 

 

 

 

  



2. Kérelem temetési támogatás megállapítására 

 

2.1 Adatkezelés célja 

A személyes adatok kezelésének célja: támogatás igényléséhez szükséges.  

2.2 Adatkezelés jogalapja  

A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja 

alapján kerül sor, az 4/2018. (IV.11.) önkormányzati rendelet; 1993. évi III. törvény 18/B 

előírásai szerint.  

2.3 Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok 

Kérelmező  Név (teljes név) 

 Születési hely 

 Születési idő 

 Születési név 

 Anyja neve 

 Lakóhely 

 Tartózkodási hely 

 TAJ szám 

 Állampolgárság 

 Telefonszám 

 E-mail cím 

 Idegenrendészeti státusz 

 Kérelmezővel közös háztartásban 

élők száma 

 Kérelem indoklása 

 Halotti anyakönyvi kivonat másolata 

 Jövedelemről és rendszeres 

ellátásokról szóló igazolás 

 Temetési számla másolata 

 Árvaellátás esetén a 

Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által 

kiküldött összesítő fénymásolata 

 Bankszámlakivonat 

 Jogerős bírósági ítéletet a válásról, 

gyermektartásdíj megállapításáról, 

igazolás tartásdíjról 

 Munkaügyi Központ által folyósított 

ellátás esetén a megállapító határozat 

fénymásolata 

 Munkáltató által kiadott igazolás 

megelőző havi nettó keresetről 

 NAV jövedelemigazolása az előző 

gazdasági évre vonatkozóan 



 Nyugdíjösszesítő fénymásolata 

folyósítás összegéről és jogcíméről, 

havi díjszelvény másolata 

 Önkormányzat, járási hivatal által 

folyósított pénzbeli ellátás határozata 

 Ösztöndíj előző havi összegéről 

szóló igazolás 

 Támogatással érintett lakás nagysága 

 Jövedelmi adatok 

Kérelmezővel közös háztartásban élő, 

figyelembe vehető közeli hozzátartozók 
 Név (teljes név) 

 Születési hely 

 Születési idő 

 Anyja neve 

 Jövedelmi adatok 

 

2.4 Címzettek  

Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé 

továbbítjuk: 

Adatfeldolgozó:  

Külső címzett(ek): Magyar Államkincstár 

2.5 Az adatok megőrzésének határideje 

5 év 

2.6 Az érintettet megillető jogok 

Az érintett az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kérelmezheti a 

Hivatalnál: 

- a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (tájékoztatást a kezelt adatokról), 

- azok helyesbítését, 

- az adatok kezelésének korlátozását, 

- az adatok törlését, ha annak feltételei fennállnak,  

- tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. 

 

 

  



3. Szociális ellátásokkal kapcsolatban vezetett nyilvántartások 

 

3.1 Adatkezelés célja 

A személyes adatok kezelésének célja a szociális ellátásra jogosultak jogszabályi 

kötelezettségen alapuló nyilvántartása.  

3.2 Adatkezelés jogalapja  

A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja 

alapján kerül sor, az 1993. évi III. törvény 18. § előírásai szerint.  

3.3 Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok 

Ellátott  Név (teljes név) 

 Születési név 

 Anyja születési neve 

 Születési hely 

 Születési idő 

 Bevándorolt jogállás 

 Hontalan jogállás 

 Letelepült jogállás 

 Menekült jogállás 

 Oltalmazott jogállás 

 Szociális ellátás jogcíme 

 Szociális ellátás megállapítása során 

figyelembe vett jövedelem egy főre 

jutó összege 

 Szociális ellátás megállapítása során 

figyelembe vett, egy fogyasztási 

egységre jutó jövedelem összege 

 Szociális ellátás megállapítására, 

megváltoztatására vonatkozó adatok 

 Szociális ellátás megnevezése 

 Szociális ellátás megszűnésére vagy 

megszüntetésére vonatkozó adatok 

 Szociális ellátás összege 

 Szociális ellátásra való jogosultság 

adatai 

 Szociális ellátásra való 

jogosultsággal összefüggő érdemi 

döntés véglegessé válásának 

időpontja 

 TAJ szám 

 Lakóhely 

 Tartózkodási hely 

 Jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

igénybevett ellátás megnevezése 



 Jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

igénybevett ellátás összege 

 Lakhatáshoz kapcsolódó települési 

támogatás esetén a fogyasztó és a 

fogyasztási hely azonosító adata 

 Magyarországon tartózkodás 

jogcíme 

 Települési támogatás esetén a 

lakáscélú kölcsönszerződés adósának 

és adóstársának azonosító adatai 

 

 

3.4 Címzettek  

Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé 

továbbítjuk: 

Adatfeldolgozó: 

Külső címzett(ek): Heves Megyei Kormányhivatal Eger, Kossuth Lajos u. 9; Magyar 

Államkincstár 

3.5 Az adatok megőrzésének határideje 

Határidő nélkül (HN) 

3.6 Az érintettet megillető jogok 

Az érintett az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kérelmezheti a 

Hivatalnál: 

- a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (tájékoztatást a kezelt adatokról), 

- azok helyesbítését, 

- az adatok kezelésének korlátozását, 

- az adatok törlését, ha annak feltételei fennállnak,  

- tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. 

 

 

  



7. Tűzifa támogatás iránti kérelem 

 

4.1 Adatkezelés célja 

A személyes adatok kezelésének célja: támogatás igényléséhez szükséges.  

4.2 Adatkezelés jogalapja  

A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja 

alapján kerül sor, a 16/2017. (XI.22.) önkormányzati rendelet; 1993. évi III. törvény 18/B 

előírásai szerint.  

4.3 Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok 

Kérelmező  Név (teljes név) 

 Születési idő 

 Születési név 

 Anyja neve 

 Állandó lakcím 

 Tartózkodási hely 

 TAJ szám 

 Állampolgárság 

 Telefonszám 

 Családi körülmény 

 Kérelmem elbírálásakor figyelembe 

vett jogosultságok, ellátások ténye 

 Kérelmezővel közös háztartásban 

élők száma 

 Jövedelmi adatok 

Kérelmezővel közös háztartásban élő, 

figyelembe vehető közeli hozzátartozók 
 Név (teljes név) 

 Születési idő 

 Jövedelmi adatok 

 Családi kapcsolat 

4.4 Címzettek  

Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé 

továbbítjuk: 

Adatfeldolgozó:  

Külső címzett(ek): Magyar Államkincstár 

4.5 Az adatok megőrzésének határideje 

5 év 

  



4.6 Az érintettet megillető jogok 

Az érintett az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kérelmezheti a 

Hivatalnál: 

- a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (tájékoztatást a kezelt adatokról), 

- azok helyesbítését, 

- az adatok kezelésének korlátozását, 

- az adatok törlését, ha annak feltételei fennállnak,  

- tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. 

 


