ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
GYERMEKVÉDELMI 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 Gyermekvédelmi igazgatás keretében a Hivatal az alábbi adatkezelési tevékenységeket
folytatja:

1. Gyermekvédelmi ellátásokról vezetett nyilvántartás
1.1 Adatkezelés célja
A személyes adatok kezelésének célja nyilvántartás vezetése jogszabályi kötelezettség
alapján.
1.2 Adatkezelés jogalapja
A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
alapján kerül sor, a 1997. évi XXXI. törvény 138. § (1) bekezdés előírásai szerint.
1.3 Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok
Gyermek, a nagykorúvá vált gyermek, a
fiatal felnőtt



Halmozottan hátrányos helyzetének
megállapítása, megállapításának oka

Gyermek, fiatal felnőtt, szülő, más
törvényes képviselő, tartásra köteles
személy









Családi név
Utónév
Születési név
Születési hely
Születési idő
Anyja születési neve
Ellátás megállapítására,
megváltoztatására, megszüntetésére
vonatkozó adatok
Ellátással kapcsolatos döntések
Érdemi döntés véglegessé válásának
időpontja
Jogosultsági feltételekre és az
azokban bekövetkezett változásokra
vonatkozó adatok
Jövedelmi adatok
Megszüntetés jogcíme









Pénzbeli és természetbeni ellátás
megnevezése, jogcíme, összege

Hozzátartozó/gyám



Rokoni kapcsolat

Szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező személy



Tartózkodás jogcíme

1.4 Címzettek
Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé
továbbítjuk:
Adatfeldolgozó:
Külső címzettek: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

1.5 Az adatok megőrzésének határideje
Határidő nélkül.
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. Hátrányos helyzet megállapítására vonatkozó kérelem

2.1 Adatkezelés célja
A személyes adatok kezelésének célja jogosultság megállapítása; kérelem elbírálásához
szükséges.
2.2 Adatkezelés jogalapja
A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
alapján kerül sor, az 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet előírásai szerint.
2.3 Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok
Gyermek



Kérelmező





















Kérelmezővel közös háztartásban élő,
figyelembe vehető közeli hozzátartozók

Szülő

Ellátást, nevelést, oktatást nyújtó
intézmény adatai
Név (teljes név)
Születési hely
Születési idő
Születési név
Anyja neve
Lakóhely
Tartózkodási hely
TAJ szám
Állampolgárság
Telefonszám
E-mail cím
Név (teljes név)
Születési hely
Születési idő
Születési név
Anyja neve
TAJ szám
Állampolgárság
Nyilatkozat iskolai végzettségről

2.4 Címzettek
Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé
továbbítjuk:
Adatfeldolgozó: Külső címzettek: 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. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása iránti
kérelem

3.1 Adatkezelés célja
A személyes adatok kezelésének célja jogosultság megállapítása; kérelem elbírálásához
szükséges.
3.2 Adatkezelés jogalapja
A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
alapján kerül sor, az 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet előírásai szerint.
3.3 Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok
Gyám





Kérelmező





Kérelmezővel közös háztartásban élő,
figyelembe vehető közeli hozzátartozók





















Ellátásokban, járadékokban való
részesüléssel kapcsolatos nyilatkozat
Gyámrendelés oka
Gyámrendelő hatóság megnevezése
és a gyámrendelő határozat
iktatószáma
Tartási kötelezettség indoka
Jogosultság megállapításához
szükséges nyilatkozatok
Vagyoni adatok (ingatlanok, egyéb
vagyontárgyak)
Jövedelmi adatok
Név (teljes név)
Születési hely
Születési idő
Születési név
Anyja neve
Lakóhely
Tartózkodási hely
TAJ szám
Állampolgárság
Telefonszám
E-mail cím
Név (teljes név)
Születési hely
Születési idő
Születési név
Anyja neve
TAJ szám
Állampolgárság

3.4 Címzettek
Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé
továbbítjuk:
Adatfeldolgozó: Külső címzettek: Magyar Államkincstár
3.5 Az adatok megőrzésének határideje
5 év
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.

