
S.szám
Adatkezelő neve 

és elérhetősége

Adatkezelő 

képviselőjének 

neve és 

elérhetősége 

Intézményi 

adatkezelési 

kapcsolattartó 

neve és 

elérhetősége

Adatbázis, illetve 

nyilvántartás neve 

Adatokért felelős 

munkakörének 

megnevezése

Kezelt adat 

minősítése
Adat formátuma  Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 

Adatkezelés 

időtartama

Érintettek köre, 

érintettek és a 

személyes adatok 

kategóriái

Adatok forrása Adatok fajtái Hozzáférés módja 
Címzettek 

kategóriái

Törlésére 

előirányzott 

határidő

Adatvédelmért tett 

technikai és 

szervezési 

intézkedések 

1.

Szvétek Adrienn, 

oszinapfeny@osz

inapfeny.hu, 

79/551-250, 

6454 

Bácsborsód, 

Dózsa Gy. U. 9.

KENYSZI 

Igénybevevő 

Nyilvántartás

szociális 

munkatársak

személyes/k

ülönleges 

adat

internetes felület

Elhelyezésre várók, és bent lakók 

(intézményi ellátottak) 

nyilvántartása személyes 

gondoskodást nyújtó szociális 

ellátás igénybevétele céljából

415/2015.(XII.23.)Korm. rendelet a  szociális, 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői 

nyilvántartásról és az országos jelentési 

rendszerről

határozatlan 

(Az 

intézmény 

iratkezelési 

szabályzata 

szerint.) 

intézményi 

ellátottak,  

várakozók 

érintett nyilatkozata

Az adatkezelés jogalapjánál említett 

jogszabályhely szerinti adatok, 

különösen: név, születési hely, idő, 

anyja neve, lakcím, tajszám, 

adószám

www.tevadmin.nrsz

h.hu
nincs

Nincs előre 

meghatározva

Az intézmény 

Adatvédelmi és 

Adatbiztonsági 

Szabályzatában 

meghatározottak 

szerint.

2.

Szvétek Adrienn, 

oszinapfeny@osz

inapfeny.hu, 

79/551-250, 

6454 

Bácsborsód, 

Dózsa Gy. U. 9.

KIRA Munkaügyi 

Nyilvántartó 

rendszer

munkaügyi referens
személyes 

adat
internetes felület

Az intézménnyel foglalkoztatási 

jogviszonyban állók adatainak 

kezelése 

1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak 

jogállásáról 83/B. § - 83/D. §, a 

munkatörvénykönyvéről szóló 2012. évi tv, a 

közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 

kapcsolódó, valamint egyéb törvények 

módosításáról szóló2011. évi CVI. Tv

határozatlan 

(Az 

intézmény 

iratkezelési 

szabályzata 

szerint.) 

Az intézménnyel 

jelenleg és korábban 

foglalkoztatási 

jogviszonyban állók 

érintett nyilatkozata

Az adatkezelés jogalapjánál említett 

jogszabályhely szerinti adatok, 

különösen: név, születési hely, idő, 

anyja neve, lakcím, tajszám, 

adószám, bankszámlaszám, 

gyermekek adatai, előző 

jogviszonyok, végzettségre, 

képzettségre vonatkozó adatok, 

szabadság, távollét, illetmény, 

www.allamkincstar.

gov.hu
nincs

Nincs előre 

meghatározva

Az intézmény 

Adatvédelmi és 

Adatbiztonsági 

Szabályzatában 

meghatározottak 

szerint.

3.

Szvétek Adrienn, 

oszinapfeny@osz

inapfeny.hu, 

79/551-250, 

6454 

Bácsborsód, 

Dózsa Gy. U. 9.

SZIA Integrált 

Adatkezelő rendszer

személyes 

adat
internetes felület

Elhelyezésre várók, és bent lakók 

(intézményi ellátottak) 

nyilvántartása személyes 

gondoskodást nyújtó szociális 

ellátás igénybevétele céljából

1993. évi II. tv 20.§, SZGYF-IKT-2601-56/2018 

iktatószámú Együttműködési megállapodás 

Integrált Intézményi Adatkezelő rendszer 

kialakításához

határozatlan 

(Az 

intézmény 

iratkezelési 

szabályzata 

szerint.) 

intézményi 

elátottak, várakozók
érintett nyilatkozata

Az adatkezelés jogalapjánál említett 

jogszabályhely szerinti adatok, 

különösen: név, születési hely, idő, 

anyja neve, lakcím, tajszám, 

adószám

https://szia.szgyf.go

v.hu
nincs

Nincs előre 

meghatározva

Az intézmény 

Adatvédelmi és 

Adatbiztonsági 

Szabályzatában 

meghatározottak 

szerint.

4.

Szvétek Adrienn, 

oszinapfeny@osz

inapfeny.hu, 

79/551-250, 

6454 

Bácsborsód, 

Dózsa Gy. U. 9.

SZIA Integrált 

Adatkezelő rendszer
munkaügyi referens

személyes 

adat
internetes felület

Az intézménnyel foglalkoztatási 

jogviszonyban állók adatainak 

kezelése 

SZGYF-IKT-2601-56/2018 iktatószámú 

Együttműködési megállapodás Integrált 

Intézményi Adatkezelő rendszer kialakításához

határozatlan 

(Az 

intézmény 

iratkezelési 

szabályzata 

szerint.) 

intézménnyel 

jelenleg és korábban 

foglalkoztatási 

jogviszonyban állók 

érintett nyilatkozata

Az adatkezelés jogalapjánál említett 

jogszabályhely szerinti adatok, 

különösen: név, születési hely, idő, 

anyja neve, tajszám, adószám, 

végzettségre, képzettségre 

vonatkozó adatok, jogviszony 

kezdete

https://szia.szgyf.go

v.hu
nincs

Nincs előre 

meghatározva

Az intézmény 

Adatvédelmi és 

Adatbiztonsági 

Szabályzatában 

meghatározottak 

szerint.

5.

Szvétek Adrienn, 

oszinapfeny@osz

inapfeny.hu, 

79/551-250, 

6454 

Bácsborsód, 

Dózsa Gy. U. 9.

Orvosi -

gyógyszernyilvántart

ó - számlázó 

program

vezető ápolók

személyes/k

ülönleges 

adat

számítógépes 

program, virtuális 

adatbázis

Az intézményi ellátottak 

egészségügyi adatainak/ 

gyógyszereinek nyilvántartása és 

gyógyszerszámlázás 

1993.III.tv. Szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról 117/A § (3), 1/2000.(I.7.) SzCsM 

rendelet a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális intézmények szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről 52. §

határozatlan 

(Az 

intézmény 

iratkezelési 

szabályzata 

szerint.) 

intézményi 

ellátottak
érintett nyilatkozata

Az adatkezelés jogalapjánál említett 

jogszabályhely szerinti adatok, 

különösen: név, születési hely, idő, 

anyja neve, lakcím, tajszám, 

egészségi állapotra vonatkozó 

adatok, gyógykezelésére, 

gyógyszerezésére vonatkozó adatok

egyedi 

munkaállomáson 

jelszóval

nincs
Nincs előre 

meghatározva

Az intézmény 

Adatvédelmi és 

Adatbiztonsági 

Szabályzatában 

meghatározottak 

szerint.

6.

Szvétek Adrienn, 

oszinapfeny@osz

inapfeny.hu, 

79/551-250, 

6454 

Bácsborsód, 

Dózsa Gy. U. 9.

Eco-Stat 

gazdálkodási 

rendszer

gazdasági csoport, 

pénzügyi csoport 

ügyintézői, szociális 

munkatársak

közérdekű/k

özérdekből 

nyilvános 

adatok,szem

élyes adat

internetes felület, 

papír alapú

Az intézmény gazdálkodására 

vonatkozó adatainak valamint az 

ellátottak letéti pénzkezelésével 

kapcsolatos adatainak 

nyilvántartása

2011.évi CXCV. tv. Az államháztartásról, és annak 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm 

rendelet

határozatlan 

(Az 

intézmény 

iratkezelési 

szabályzata 

szerint.) 

Az intézménnyel 

jelenleg 

foglalkoztatási 

jogviszonyban állók 

valamint ellátottak, 

vevők, szállítók

érintett nyilatkozata

Az adatkezelés jogalapjánál említett 

jogszabályhely szerinti adatok, 

különösen: név, születési hely, idő, 

lakcím, adószám, bankszámlaszám, 

az intézmény gazdálkodására és 

megkötött szerződéseire vonatkozó 

adat, az ellátott vagyoni helyzetével 

kapcsolatos adatok

egyedi 

munkaállomáson 

jelszóval

nincs
Nincs előre 

meghatározva

Az intézmény 

Adatvédelmi és 

Adatbiztonsági 

Szabályzatában 

meghatározottak 

szerint.

7.

Szvétek Adrienn, 

oszinapfeny@osz

inapfeny.hu, 

79/551-250, 

6454 

Bácsborsód, 

Dózsa Gy. U. 9.

Elhelyezésre várók, 

és bent lakók 

nyilvántartása

szociális 

munkatársak

személyes/k

ülönleges 

adatadat

papír alapú

Elhelyezésre várók, és bent lakók 

nyilvántartása személyes 

gondoskodást nyújtó szociális 

ellátás igénybevétele céljából

415/2015.(XII.23.)Korm. rendelet a  szociális, 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői 

nyilvántartásról és az országos jelentési 

rendszerről

határozatlan 

(Az 

intézmény 

iratkezelési 

szabályzata 

szerint.) 

intézményi 

ellátottak, 

várakozók 

érintett nyilatkozata

Az adatkezelés jogalapjánál említett 

jogszabályhely szerinti adatok, 

különösen: név, születési hely, idő, 

anyja neve, lakcím, tajszám, 

adószám

intézményi 

dolgozónál, papír 

alapon, 

iratszekrényben 

elzárva

nincs
Nincs előre 

meghatározva

Az intézmény 

Adatvédelmi és 

Adatbiztonsági 

Szabályzatában 

meghatározottak 

szerint.

8.

Szvétek Adrienn, 

oszinapfeny@osz

inapfeny.hu, 

79/551-250, 

6454 

Bácsborsód, 

Dózsa Gy. U. 9.

SZOCX Benntlakásos 

Otthonok 

ellátottjainak 

pénzügyi rendszere

szociális 

munkatársak

személyes 

adat

számítógépes 

program, virtuális 

adatbázis

Intézményi ellátottak pénzügyi, 

jövedelmi, vagyoni helyzetéről 

szóló adatainak nyilvántartása és 

térítési díjak

1993.III.tv a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról, valamint a 29/1993. 

)II.17.)Korm.rendelet a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális ellátások térítési díjáról

határozatlan 

(Az 

intézmény 

iratkezelési 

szabályzata 

szerint.) 

intézményi 

ellátottak
érintett nyilatkozata

Az adatkezelés jogalapjánál említett 

jogszabályhely szerinti adatok, 

különösen: név, születési hely, idő, 

anyja neve, lakcím, tajszám, 

jövedelmére, vagyonára vonatkozó 

adatok, térítési díj fizetésre 

vonatkozó adatok, 

hozzátartozó/gondnok neve, 

elérhetősége

egyedi 

munkaállomáson 

jelszóval

nincs
Nincs előre 

meghatározva

Az intézmény 

Adatvédelmi és 

Adatbiztonsági 

Szabályzatában 

meghatározottak 

szerint.

9.

Szvétek Adrienn, 

oszinapfeny@osz

inapfeny.hu, 

79/551-250, 

6454 

Bácsborsód, 

Dózsa Gy. U. 9.

Komplex támogatási 

szükségletfelmérő

terápiás 

munkatársak

személyes/k

ülönleges 

adat

papíralapú

A támogatott lakhatás 

igényléséhez az igénylők 

állapotának felmérése

1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális intézmények 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

110/B. § - 110/C. §, 14. sz. melléklet

határozatlan 

(Az 

intézmény 

iratkezelési 

szabályzata 

szerint.) 

ápoló-gondozó 

otthoni ellátásban 

részesülő 

fogyatékkal élők

érintett jognyilatkozata

Az adatkezelés jogalapjánál említett 

jogszabályhely szerinti adatok, 

különösen: név, születési hely, idő, 

családi állapot, végzettség, 

foglalkoztatási forma, egészségügyi 

kockázat, kockázati tényező, javaslat 

intézményi 

dolgozónál, papír 

alapon, 

iratszekrényben 

elzárva

nincs
Nincs előre 

meghatározva

Az intézmény 

Adatvédelmi és 

Adatbiztonsági 

Szabályzatában 

meghatározottak 

szerint.

10.

Szvétek Adrienn, 

oszinapfeny@osz

inapfeny.hu, 

79/551-250, 

6454 

Bácsborsód, 

Dózsa Gy. U. 9.

Gondozási, 

mentálhigiénés 

dokumentáció

terápiás 

munkatársak

személyes/k

ülönleges 

adat

papíralapú

Intézményi ellátottak mentális 

gondozásának és 

foglalkoztatásának, képességei 

fejlesztésének dokumentálása

1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális intézmények 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 7. 

§ -12/A. §

határozatlan 

(Az 

intézmény 

iratkezelési 

szabályzata 

szerint.) 

intézményi 

ellátottak
érintett nyilakozata

Az adatkezelés jogalapjánál említett 

jogszabályhely szerinti adatok, 

különösen: név, születési hely, idő, 

családi állapot, végzettség, 

mentálhigiénés állapot, meglévő 

képességek, készségek, fejlesztési 

területek 

intézményi 

dolgozónál, papír 

alapon, 

iratszekrényben 

elzárva

nincs
Nincs előre 

meghatározva

Az intézmény 

Adatvédelmi és 

Adatbiztonsági 

Szabályzatában 

meghatározottak 

szerint.

Adatleltár - Közzétételi - Bács-Kiskun Megye - Intézmény neve

http://www.tevadmin.nrszh.hu/
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http://www.allamkincstar.gov.hu/
http://www.allamkincstar.gov.hu/
https://szia.szgyf.gov.hu/
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11.

Szvétek Adrienn, 

oszinapfeny@osz

inapfeny.hu, 

79/551-250, 

6454 

Bácsborsód, 

Dózsa Gy. U. 9.

Ellátottak 

felvételével 

kapcsolatos 

nyilvántartás

szociális 

munkatársak

személyes/k

ülönleges 

adat

papíralapú

Személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátáshoz való 

hozzáférés biztosítása érdekében 

állapotfelmérés

9/1999. (XI.24.) SzCsM rendeleta személyes 

gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

igénybevételéről 4 - 9 § 

határozatlan 

(Az 

intézmény 

iratkezelési 

szabályzata 

szerint.) 

Várakozók érintett nyilakozata

Az adatkezelés jogalapjánál említett 

jogszabályhely szerinti adatok, 

különösen: név, születési hely, idő, 

anyja neve, lakcím, tajszám, 

jövedelmére, vagyonára vonatkozó 

adatok, egészségügyi állapotára 

vonatkozó adatok, 

hozzátartozó/gondnok neve, 

elérhetősége

intézményi 

dolgozónál, papír 

alapon, 

iratszekrényben 

elzárva

nincs
Nincs előre 

meghatározva

Az intézmény 

Adatvédelmi és 

Adatbiztonsági 

Szabályzatában 

meghatározottak 

szerint.

12.

Szvétek Adrienn, 

oszinapfeny@osz

inapfeny.hu, 

79/551-250, 

6454 

Bácsborsód, 

Dózsa Gy. U. 9.

iktatás pénzügyi ügyintéző

közérdekü/k

özérdekből 

nyilvános 

adat,személ

yes adat, 

különleges 

adat, 

számítógépes 

program, virtuális 

adatbázis

Az intézménybe érkező és kiemnő 

iratok nyilvántartása

A köziratokról, a közlevéltárakról és a 

magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi 

LXVI. Törvény, valamint végrehajtásáról szóló 

335/2005. (XII.29.) Korm rendelet A közfeladatot 

ellátó szervek iratkezelésének általonos 

követelményeiről

határozatlan 

(Az 

intézmény 

iratkezelési 

szabályzata 

szerint.) 

Az intézménnyel 

kapcsolatban álló 

szervezetek, 

foglalkoztatottak,ell

átottak

beérkező és kimenő 

dokumentumok

Az adatkezelés jogalapjánál említett 

jogszabályhely szerinti adatok, 

különösen: közérdekü/közérdekből 

nyilvános adat,személyes adat, 

különleges adat, 

egyedi 

munkaállomáson 

jelszóval és 

intézményi 

dolgozónál, papír 

alapon, 

iratszekrényben 

elzárva

nincs
Nincs előre 

meghatározva

Az intézmény 

Adatvédelmi és 

Adatbiztonsági 

Szabályzatában 

meghatározottak 

szerint.

13.

Szvétek Adrienn, 

oszinapfeny@osz

inapfeny.hu, 

79/551-250, 

6454 

Bácsborsód, 

Dózsa Gy. U. 9.

Fejlesztő 

foglalkoztatás 

dokumentáció

szociális 

munkatársak

személyes/k

ülönleges 

adat

papíralapú
Fejlesztő foglalkoztatásban 

résztvevő ellátottak nyilvántartása

1993.III.tv. a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról 99/B § - 99/D.§,1/2000.(I.7.) SzCsM 

rendelet a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális intézmények szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről 110/J. § - 110/M.§

határozatlan 

(Az 

intézmény 

iratkezelési 

szabályzata 

szerint.) 

Fejlesztő 

foglalkoztatásban 

résztvevő ellátottak 

érintett nyilatkozata

Az adatkezelés jogalapjánál említett 

jogszabályhely szerinti adatok, 

különösen: név, születési hely, idő, 

anyja neve, lakcím, tajszám, 

adószám, jövedelmére vonatkozó 

adatok, egészségügyi állapotára 

vonatkozó adatok, 

hozzátartozó/gondnok neve, 

elérhetősége

intézményi 

dolgozónál, papír 

alapon, 

iratszekrényben 

elzárva

nincs
Nincs előre 

meghatározva

Az intézmény 

Adatvédelmi és 

Adatbiztonsági 

Szabályzatában 

meghatározottak 

szerint.

14.

Szvétek Adrienn, 

oszinapfeny@osz

inapfeny.hu, 

79/551-250, 

6454 

Bácsborsód, 

Dózsa Gy. U. 9.

Személyes 

gondoskodást 

végzők működési 

nyilvántartása 

(továbbképzés)

terápiás 

csoportvezető

személyes 

adat
papíralapú

Szakdolgozók továbbképzésével 

kapcsolatos nyilvántartás

1993.III.tv. a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról 92/D § - 92/I. §, VI. cím A működési 

nyilvántartás

határozatlan 

(Az 

intézmény 

iratkezelési 

szabályzata 

szerint.) 

Jogviszonyban álló 

szakdolgozók
érintett nyilatkozata

Az adatkezelés jogalapjánál említett 

jogszabályhely szerinti adatok, 

különösen: név, születési hely, idő, 

anyja neve, végzettségre, 

képzettségre vonatkozó adatok, 

működési nyilvántartási szám

intézményi 

dolgozónál, papír 

alapon, 

iratszekrényben 

elzárva

nincs
Nincs előre 

meghatározva

Az intézmény 

Adatvédelmi és 

Adatbiztonsági 

Szabályzatában 

meghatározottak 

szerint.

15.

Szvétek Adrienn, 

oszinapfeny@osz

inapfeny.hu, 

79/551-250, 

6454 

Bácsborsód, 

Dózsa Gy. U. 9.

Intézmény ellátottak 

egészségügyi 

dokumentációja 

(kartonok)

ápolók

személyes/k

ülönleges 

adat

papíralapú
Ellátottak egészségügyi,ápolási 

adatainak nyilvántartása

1993.III.tv. a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról 50.§ és 2. cím Az ápolást, gondozást 

nyújtó intézményekre vonatkozó szabályok

határozatlan 

(Az 

intézmény 

iratkezelési 

szabályzata 

szerint.) 

intézményi 

ellátottak
érintett nyilatkozata

Az adatkezelés jogalapjánál említett 

jogszabályhely szerinti adatok, 

különösen: név, születési hely, idő, 

anyja neve, lakcím, tajszám, 

egészségi állapotra vonatkozó 

adatok, gyógykezelésére, 

gyógyszerezésére vonatkozó adatok

intézményi 

dolgozónál, papír 

alapon, 

iratszekrényben 

elzárva

nincs
Nincs előre 

meghatározva

Az intézmény 

Adatvédelmi és 

Adatbiztonsági 

Szabályzatában 

meghatározottak 

szerint.

16.

Szvétek Adrienn, 

oszinapfeny@osz

inapfeny.hu, 

79/551-250, 

6454 

Bácsborsód, 

Dózsa Gy. U. 9.

Intézményi honlap rendszergazda

közérdekű/k

özérdekből 

nyilvános 

adat, 

személyes 

adat

internetes felület

Az intézmény 

hatásköre,illetékessége,szervezeti 

felépítése,szakmai 

tevékenysége,működését 

szabályozó 

jogszabályok,szabályzatok, 

valamint a gazdálkodásra 

vonatkozó adatok nyilvántartása, 

közzététele

2011.évi CXII.tv. az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról

határozatlan 

(Az 

intézmény 

iratkezelési 

szabályzata 

szerint.) 

intézmény 

Jogszabályok, Alapító 

okirat,Működési 

engedélyek,SZMSZ,Szabá

lyzatok,Gazdálkodással 

kapcsolatos 

dokumentációk

Az adatkezelés jogalapjánál említett 

jogszabályhely szerinti adatok, 

különösen: közérdekü/közérdekből 

nyilvános adatok, személyes adatok

www.oszinapfeny.h

u
nincs

Nincs előre 

meghatározva

Az intézmény 

Adatvédelmi és 

Adatbiztonsági 

Szabályzatában 

meghatározottak 

szerint.

17.

Szvétek Adrienn, 

oszinapfeny@osz

inapfeny.hu, 

79/551-250, 

6454 

Bácsborsód, 

Dózsa Gy. U. 9.

Korlátozó 

intézkedések 

nyilvántartása

vezető ápolók

személyes/k

ülönleges 

adat

papíralapú

Az intézményben megtett 

korlátozó intézkedések 

nyilvántartása.

1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális intézmények 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

101/A. §

határozatlan 

(Az 

intézmény 

iratkezelési 

szabályzata 

szerint.) 

intézményi 

ellátottak,dolgozók
jegyzőkönyvek

Az adatkezelés jogalapjánál említett 

jogszabályhely szerinti adatok, 

különösen: név, szül.hely, idő, 

egészségügyi adatok

intézményi 

dolgozónál, papír 

alapon, 

iratszekrényben 

elzárva

SZGYF 

megyei 

kirendeltsé

ge

Nincs előre 

meghatározva

Az intézmény 

Adatvédelmi és 

Adatbiztonsági 

Szabályzatában 

meghatározottak 

szerint.

18.

Szvétek Adrienn, 

oszinapfeny@osz

inapfeny.hu, 

79/551-250, 

6454 

Bácsborsód, 

Dózsa Gy. U. 9.

Rendkívüli 

események 

nyilvántartása

intézményvezető

személyes/k

ülönleges 

adat

papíralapú

Az intézményben bekövetkezett 

rendkívüli események 

nyilvántartása.

25/2017. (IX.28.) SZGYF szabályzata a szociális és 

a gyermekvédelmi intézményekben bekövetkező 

rendkívüli eseményekkel kapcsolatos 

intézkedésekről és a jelentés rendjéről, 1/2017 

(XI.05) számú intézményvezetői utasítás az 

intézményben bekövetkező rendkívüli 

eseményekkel kapcsolatos intézkedésekről és a 

jelentés rendjéről

határozatlan 

(Az 

intézmény 

iratkezelési 

szabályzata 

szerint.) 

intézményi 

ellátottak

bejelentés rendkívüli 

eseményekről

Az adatkezelés jogalapjánál említett 

jogszabályhely szerinti adatok, 

különösen: név, szül.hely, idő, 

egészségügyi adatok

intézményi 

dolgozónál, papír 

alapon, 

iratszekrényben 

elzárva

SZGYF 

megyei 

kirendeltsé

ge

Nincs előre 

meghatározva

Az intézmény 

Adatvédelmi és 

Adatbiztonsági 

Szabályzatában 

meghatározottak 

szerint.

Szvétek Adrienn, 

oszinapfeny@osz

inapfeny.hu, 

79/551-250, 

6454 

Bácsborsód, 

Dózsa Gy. U. 9.

Vivago Vista
szociális 

csoportvezető

személyes/k

ülönleges 

adat

virtuális adatbázis

Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtásban részesülő 

ellátottak nyilvántartása

1993.III.tv a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról

határozatlan 

(Az 

intézmény 

iratkezelési 

szabályzata 

szerint.) 

intézményi 

ellátottak
érintett nyilatkozata

Az adatkezelés jogalapjánál említett 

jogszabályhely szerinti adatok, 

különösen: név, lakcím

egyedi 

munkaállomáson 

jelszóval és 

intézményi 

dolgozónál, papír 

alapon, 

iratszekrényben 

elzárva

nincs
Nincs előre 

meghatározva

Az intézmény 

Adatvédelmi és 

Adatbiztonsági 

Szabályzatában 

meghatározottak 

szerint.

Szvétek Adrienn, 

oszinapfeny@osz

inapfeny.hu, 

79/551-250, 

6454 

Bácsborsód, 

Dózsa Gy. U. 9.

Munkaidő 

nyilvántartás
csoportvezetők

személyes 

adat
papír alapú

A ledolgozott munkaidő és 

pihenőidő naprakész vezetése

1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak 

jogállásáról, a munkatörvénykönyvéről szóló 

2012. évi I.  tv

határozatlan 

(Az 

intézmény 

iratkezelési 

szabályzata 

szerint.) 
intézményi dolgozók érintett nyilatkozata

Az adatkezelés jogalapjánál említett 

jogszabályhely szerinti adatok, 

különösen: név

 intézményi 

dolgozónál, papír 

alapon, 

iratszekrényben 

elzárva nincs

Nincs előre 

meghatározva

Az intézmény 

Adatvédelmi és 

Adatbiztonsági 

Szabályzatában 

meghatározottak 

szerint.

http://www.oszinapfeny.hu/
http://www.oszinapfeny.hu/


Szvétek Adrienn, 

oszinapfeny@osz

inapfeny.hu, 

79/551-250, 

6454 

Bácsborsód, 

Dózsa Gy. U. 9.

Munkaalkalmassági 

vizsgálat 

(egészséügyi karton)

vezető ápolók

személyes/k

ülönleges 

adat

papír alapú
A foglalkoztatottak egészségügyi 

alkalmasságának nyilvántartása

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII.

Törvény, a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a

munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés

alkalmasság orvosi vizsgálatáról és

véleményezéséről

határozatlan 

(Az 

intézmény 

iratkezelési 

szabályzata 

szerint.) 

intézményi dolgozók érintett nyilatkozata

Az adatkezelés jogalapjánál említett 

jogszabályhely szerinti adatok, 

különösen: név, születési hely, idő, 

anyja neve, lakcím, tajszám, 

jövedelmére, vagyonára vonatkozó 

adatok, egészségügyi állapotára 

vonatkozó adatok, 

hozzátartozó/gondnok neve, 

elérhetősége

 intézményi 

dolgozónál, papír 

alapon, 

iratszekrényben 

elzárva nincs

Nincs előre 

meghatározva

Az intézmény 

Adatvédelmi és 

Adatbiztonsági 

Szabályzatában 

meghatározottak 

szerint.

Szvétek Adrienn, 

oszinapfeny@osz

inapfeny.hu, 

79/551-250, 

6454 

Bácsborsód, 

Dózsa Gy. U. 9.

Ellátotti pénzek 

kezelése

Megbízással kijelölt 

ápolók

személyes/k

ülönleges 

adat

papír alapú

A pénz kezelésére alkalmatlan 

ellátottak vásárlásainak 

nyilvántartása

1993.III.tv. Szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról , 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális 

intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről, az intézmény 67-5/2016 sz. 

szabályzata alapján

határozatlan 

(Az 

intézmény 

iratkezelési 

szabályzata 

szerint.) 

ellátottak vásárlási számlák

Az adatkezelés jogalapjánál említett 

jogszabályhely szerinti adatok, 

különösen: név

megbízott 

intézményi 

dolgozónál, papír 

alapon, 

iratszekrényben 

elzárva

nincs
Nincs előre 

meghatározva

Az intézmény 

Adatvédelmi és 

Adatbiztonsági 

Szabályzatában 

meghatározottak 

szerint.

Szvétek Adrienn, 

oszinapfeny@osz

inapfeny.hu, 

79/551-250, 

6454 

Bácsborsód, 

Dózsa Gy. U. 9.

Munkaterápiás 

jutalmak 

nyilvántartása

terápiás 

csoportvezető

személyes/k

ülönleges 

adat

papír alapú

Szocioterápiás foglalkoztatásban 

résztvevők ledolgozott óráinak, 

munkatevékenységének 

nyilvántartása

1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális intézmények 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről-

56 §, Az intézmény Házirendjei

határozatlan 

(Az 

intézmény 

iratkezelési 

szabályzata 

szerint.) 

ellátottak

érintett nyilatkozata

Az adatkezelés jogalapjánál említett 

jogszabályhely szerinti adatok, 

különösen: név

megbízott 

intézményi 

dolgozónál, papír 

alapon, 

iratszekrényben 

elzárva nincs

Nincs előre 

meghatározva

Az intézmény 

Adatvédelmi és 

Adatbiztonsági 

Szabályzatában 

meghatározottak 

szerint.

Szvétek Adrienn, 

oszinapfeny@osz

inapfeny.hu, 

79/551-250, 

6454 

Bácsborsód, 

Dózsa Gy. U. 9.

Látogatók 

nyilvántartása

portaszolgálatosok

személyes 

adat papír alapú

Az ellátottak és intézményi 

vagyontárgyak védelme 1993. évi III. tv, intézményvezetői utasítás

határozatlan 

(Az 

intézmény 

iratkezelési 

szabályzata 

szerint.) ellátottak, látogatók érintett nyilatkozata

Az adatkezelés jogalapjánál említett 

jogszabályhely szerinti adatok, 

különösen: név

megbízott 

intézményi 

dolgozónál, papír 

alapon, 

iratszekrényben 

elzárva nincs

Nincs előre 

meghatározva

Az intézmény 

Adatvédelmi és 

Adatbiztonsági 

Szabályzatában 

meghatározottak 

szerint.

Bácsborsód, 2018.05.29.

Bari József

intézményvezető


