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az adatv édelem ľől és adatbiztonságról

A Szociális

és Gyermekvédelmi Foigazgatőság (a továbbiakban: Foigazgatóság) által fenntaĺtott

KĺáľolýIstvĺán Gyermekkozpont adatvédelemľől és adatbiztonságról sző|ó szabziyzatât

(a

továbbiakban: Szabźůyzat) az információs önrenđelkezési jogról és az információszabadságról
sző|ő 2011. évi CXII. törvény 24. Ş(3) bekezdésébenfoglaltakľa figyelemmel a jelen utasítás

mellékletébenfoglaltak szerint
iállapítom meg:

1. Az

l,ltasitâs személý hatâIya az Intézmény Szenĺezeti és Működési Szabźlyzatźban(a

továbbiakban;IntézménytSZMSZ) rogzitett személý hatźůyszerinti személyekre terjed ki.

2.

Jelen utasítas arrnak kozzétételétktivető 10. (tizedik) napon lép hatályba azzal, hogy
rendelkezéseit a folyamatban lévő iigyekre is alkďmazni kell.

3.

Jelen utasítás hatálybalépésévelegýdejűleg hatétlyât veszti azintézmény adatvédelemľől és
és
adatbiztonsâgről szőlő szabâ|yzata, továbbá valamenný e targyban az iĺtézménynél,

annak jogelődjénél kiadott szabźiyzat, vagy szabźiyzat azon rendelkezése, ame|y az
adatvédelem és adatbiztonság szabályozásźra vonatkozik.

4.

A jelen utasítás mellékletét képezó szabźiyzatot az intézménymindenkori vezetője köteles

az alâbbi

esetekben felülvizsgálni és szükség esetén annak módosításához szükséges

intézkedések megtételéről gondoskodni:

4.I. hatźiybalépéstkövető évtől minden naptári év januáľ 31. napjáig'
4.2. jogszabźiyvâ|tozâst követően

-

amennýben a jogszabály mĺásként nem ľendelkezik _ a

jogszabźtlyvâltozâs hatalyba lépésétkövető 30 (harminc) napon belül.

1.

5.

Jelen utasítás mellékletétképező szabályzat tekintetében valamenný, az

'L.

pont szerinti

személy köteles annak megismeréséről írásban nýlatkozni,
5.1. jogviszony létesítésoesętén legkésőbb a jogviszony

léĘöttekor'

5.2. fizetés nélkĺiliszabadságot követő ismételt munkába álláskor a munkába ĺíIlástkövető
30 (harminc) napon belül, vagy
5.3. minden mĺás esetbeĺr a jelen utasítás hatályba

6.

lęésétkövető 30 (haľminc) napon belül.

Jelen utasítást a helyben szokásos módon ki3zzéteszem.
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A
Károlyi István Gyeľmekktizpont
szabályzata
az adatv édelem ľől és adatbiztonságľól

I.
1. $

A

Általános rendelkezések

szabâlyzat célja az intézményáital végzett adatkezelések, adatfelđolgozások soľán a

személyes adatok védelme és a k<izérdekű, illetve közérdekből nýlvanos adatok
hozzźf érhętő sé gének bi zto sítasa.

_ figyelemmel az infoľmációs önĺendelkezési jogról és az
információszabadságľól szóló 20Il. évi CXII. törvény (a továbbiakban: tnfotv.) 2. Ş-ában
foglaltakra kiterjed az intézményâltal folytatott minden olyan adatkezelésre és

2. s

A

szabźůyzat tárgyi hatâlya

adatfeldolgozâsra, amely természetes személy ađatairavonatkozik, vďamint amely közérdekií
adatot vagy közérdekből nýlvanos adatot tartalmaz, fiiggetlenül attól, hogy

az adatkezelés,

adatfeldolgozás teţesen vagy részben automatizĺált eszkozzel, valamint manuális módon
történik. Aszabéiyzat személý hatáůyaazIntézméĺySzęrvezeti és MűkĺjdésiSzabá|yzattbuĺ(a
továbbiakban: lntézrrréný SZMSZ) rögzitett személý hatźiy szerinti személyekľeterjed ki.
3. s

Az

4. s

A személyes adatok védelméhez fílzódojogot és az

éĺtelmező rendelkezések tekintetében az Infotv. 3. Ş-aaz lrźnyadő.
énntett személýségijogait, ha törvény

kivételt nem tesz, az adatkezeléshez fuződő más érdekek nem sérthetik.

il.

Ądatkezelés, adatbiztonság

5. ŞSzemélyes adat fo szabźiy szerint akkor kezelhető, ha ahhoz az éintetthozzéţźtru|,vagy azt
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törvény közéľdeken alapuló célból elľendeli' Ettől eltérő rendelkezéseket az lnfotv. 6. $-a
tartalmaz, illetve az intézményben elhelyezett ellátottak adatainak kezelésére vonatkozóan a

gyermekek védelméről és a gyámügý igazgatásről

szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban Gyvt.) XxI. fejezetében rész|etęzett, adatkezelésľől szóló rendelkezései
iľányadóak.

6. ŞKülönleges adatok kezeléséveljáľó ügyekben a jelen szabźiyzatban foglaltakon tul is
megkülönböztetett gondossággal kell eţárni. A jelen szabźlyzatban foglaltak betartatâsâért az
Intézményvezető felel. Figyelemmel kell lenni ana, hogy krilönleges adatokklzźrőlag torvéný
felhatalmazás alapjrín, illetve az éintett írásbeli hozzźţźlrulâsávalkezelhetők.

7. s

A

személyes adatok célhoz kötöttségének elve a|apjźn, az egyes eljráľások során kezelt

adatokat csak az adott ügy elintézése érdekében szabad felhasználni, ffifo eljĺáľasokkal illetve
adatokkal nem kapcsolhatók össze, kivéve, ha törvény megengedi, illetve az énntetthozzâjźru|t

és az adatkęzelés feltételei minden egyes személyes adatra vonatkozóan fennállnak. Konkrét
ügyben hivatďból csak azokat a személyes adatokat lehet ľögzíteni, amelyek kezelésére törvény,

illetve az érintett felhatalmazást ad, mellőzvę

a

bemutatott személyazonosító

és egyéb

okmányok, személyes iratok indokolatlan fénymásolását és megő rzését.

8. s Az adatminőség biztosítâsa céţából az adatfelvétel és a további adatkezelés folyamĺĺn
ügyelni kell a személyes adatok felvételénekés kezelésének torvényességéľe,pontosságĺárą
teţességéreés _ amennýben az adatkęzelés céljáľa tekintettel szĹikséges - időszeriĺségéľe,
megfelelő tźlrolâsźra, hogy emiatt az énntettek jogai ne sértilhessenek.
9. ŞA cé|hoz nem kötött

és olyan adatokat, amelyekre nézvę az adatkezelés célja megszűnt vagy

módosult _ azIntézmény tratkezelési Szabályzatálban foglaltakkal összhangban _ haladéktalanul,
legkésőbb az ok észlelésétőlszámított 3 (háľom) munkanapon belül meg kell semmisíteni.

elektronikus úton rogzitett adatokat,

ha

Az

céljukat betöltötték további felhasznĺĺlĺísuk

felismerhetetlenné, hozzźfférhetetlennékell tenni.
megakadályozâsa érđekében

10. $

Az

adattörlés maradéktalan megvalósítása érdekében az irattârazlásra kerülő anyagok

selejtezési idejét, irattźtri jelét az IntézményIľatkezelési Szabâlyzatának fiiggelékét képezo
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Iľattári Terv határo zza meg.

1l. $ Személyes adatokat is tartalmaző iratot vagy más adathordozőt (a továbbiakban egyĹitt:
irat) az intézményből kivinni _ munkaköri feladat ellátásanak kivételével_ csak indokolt
esetben,

az intézményvezetőjének írásos engedélyévellehet. Az inténrlény munkatársa

esetben

is

köteles gondoskodni aľľól, hogy az iľat ne vesszen el, ne ľongálódjon vagy

semmisüţön meg és taľtalma illetéktelen személy tudomásaľa
12. s

A 1 l.

ez

ne

jusson.

Şszerinti adatokat tartalmaző iľatok elelĺÍronikus úton, illetve az abban foglalt adatok

telefonon csak kellő kortiltekintéssel továbbíthatók.
13. $

Az intézménymunkatáľsánâllévó

iratba más szeméIy _ a vonatkozó eţĺáľásjogiszabiályok

szerint _ csak akkoľ tekinthet be, ha eztjogszabály lehetővé teszi. A betekintésijog gyakoľlása
soran úgy kell eţáľni, hogy ez által mások személyes adatainak védelméhezfr:zodőjogai, illetve

személýségijogai ne séľülhessenek. Jelen pont ľendelkezéseit kell alkalmazni

a

mĺísolat,

kivonat készítésekoris.

14.

s Az

intézmény munkatiĺrsa a nâla lévő iratokat köteles munkďdőn tul

lehetséges munkaidőben is

_

_ és amelyeket

elzárt helyen tartani. Munkaidőben iratok csak a munkavégzés

céţából és a munkavégzéshezszükséges időtartamban lehetnek a munkatars biľtokában.

15.

s Az

intézĺĺlény
munkatiĺrsai iľodai helyiségtiket és az irat és adattarolásra hasznźit

berendezéseket munkaidőben fokozott gondossággal kĺitelesek oÎlzĺn.A munkatárs kĺiteles a
szémitőgépétés az abhoz alkalmazott adathordozókat úgy kezelni, tiírolni, hogy a védelmet

igénylő adatokat illetéktelen személy ne ismerhesse meg. Köteles továbbá

a

munkaidő

végeztévelasztnnitőgépetkikapcsolli,azirodahelységajtajźÍbezźtrni.

16.

s Az

egyes nýlvĺíntaľtások,adatkezelések tekintetében a hozzáféľésijogosultságot az

intézmény vezetőjének személyľeszólóan meg

kell határozrua és az időszenĺ állapotnak

megfelelően a ľendszeľ iŁemeltetésére az iĺtézményvezetője áltď kijelölt személynek nýlvłán

kell tartania azIntézmény Informatikai BiztonsâgíSzabá|yzatźban foglaltak szerint.

17.

sA

személyes adatok akkoľ továbbíthatók, valamint a ktilönbozó adatkezelések akkor
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kapcsolhatók <issze, ha az énntett, illefue t<irvényes képvioselője ahhoz hozzáţârult, väEY törvény
azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatranézve teljestilnek.

Személyes adat (beleéľtve a ktilönleges adatot is) az országból _ az adathordozótól vagy az
adatátvitel módjától fiiggetlenül

_ haľmadik országban lévő adatkezelő vagy

részéreakkor továbbíthat ő, ha az lnfotv.
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adatfeldolgozó

. Ş-ában foglalt feltételek telj esi'ilnek.

18. ŞAz érintettet az Infotv. 14. Ş-aszerint megilleti az a jog, hogy személyes adatai kezeléséről
tźljékoztatástkérjen, továbbá kérheti adatainak helyesbítésétvagy törlését. A jelen pont szerinti

tartalmú kérelmeket (a jogszabâIý feltételek fennállása esetén) a törvény alapjźn legfeljebb 30
(harminc) napon belül, lehetőség szeńnt azonban soron kívül teţesíteni kell.
az lnfofu. 15.

l

l Az

tźtjékoztatásnak

(1) bekezdése szerinti adatokat kell taľtalmamia.

ilI.
19.

A

Egészségügyiadatok

ellátottak egészségi âllapotźŃ érintő adatok kezelésérevonatkozóan a gyermekek

védelméľőlés a gyámügý igazgatásľól szóló 1997. évi xXxI. törvény (továbbiakban Gyvt.)

XXI.

fejezetében részletezett, adatkezelésről szóló rendelkezései irányadóak. Eszerint a

személyes gondoskodás keretébe tartoző gyeľmekvédelmi szakellátás biztosítása soriín a
vonatkozó jogszabályban meghatźrozott jogok érvényestilésénekelősegítése céIjâből az
intézményvezetoje, illetve szakmai munkakörben foglalkoztatott munkatiĺrsa jogosult a gyeľmek
egészségiáilapotźtra vonatkozó adatainak kezelésére.

20. ŞA gyermek egészségi állapotźtra vonatkozó adatok klzźrő|ag a Gyvt. adatkezelésről szőIő

fejezetében meghatfuozott szeľvek részére,a meghataľozott feladatok ellátása éľdekében
továbbíthatók.

IV.
21.

l

Zárő rendelkezések

(1) Amennýben jelen szabiílyzathatźiybalépésétkövetően jogszabźúyvźitozásfolytĺán jelen

szabźiyzat valamely rendelkezése a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel nem áll többé
<isszhangban, akkor

az énntett ľendelkezéshelyébe minden kĹilön rendelkezés nélktil a hatályos

jogszabálý rendelkezés lép.
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(2) Amennýben

jelen szabéiyzat hatálybalęését követően jogszabályvéůtozas folýan

a hatályos

jogszabźiy a jelen szabáůyzatban foglalt éľtelmező rendelkezéstől eltérően hatálroz meg valamely

fogalmat, alĺĺ<orezen rendelkezés helyébe minđentovábbi rendelkezés nélHil a mindenkor
hatályos jo gszabźůýrendelkezés lép.
Łrl (

*

Kádas
igazgató
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NYILATKOZAT
AlulíľottĘelentem, hogy a Karolý Istvan Gyermekközpont adatvédelemről és adatbiztonságľól
szóló szabá|yzatát a mai napon teţes teľjedelmében megismertem, azt magamra nézve
kötelezőnek fogadom el.

Név

Munkaköľ ltisztség

Dátum
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Aláírás
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