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Adatvédelmi tájékoztató 
Csendes Ősz Idősek Otthona 

 

Az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló 2016/679. rendelete (a továbbiakban: Rendelet) európai szinten szabályozza a 
magánszemélyek személyes adatainak kezelését és védelmét. 

A Csendes Ősz Idősek Otthona gondoskodik a természetes személyek személyes adatainak védelméről, 
mely során minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatok kezelése a Rendelet, 
valamint a mindenkor hatályos, adatvédelmi tárgyú jogszabályok által megfogalmazott követelményeknek 
megfelelően történjen az alábbiak szerint: 
 
1. Adatkezelő: 

Megnevezése:  Csendes Ősz Idősek Otthona 
Székhely:   6237 Kecel, Szabadság tér 11. 
Telephely:  6237 Kecel, Kossuth Lajos utca 4-6..  

Csendes Ősz Idősek Otthona Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
Képviselője: Gombkötőné dr. Sendula Judit intézményvezető 
Elérhetősége: 6237 Kecel. Szabadság tér 11. 
E-mail: intezmenyvezeto@csendesosz.hu 
telefon: +36-78-521 -850. +36-78-521-851 
 
2. Adatvédelmi tisztviselő: 

Amennyiben a Csendes Ősz Idősek Otthona adatkezelésével kapcsolatosan kérdése, problémája, 
észrevétele van, kérjük forduljon az intézmény független adatvédelmi tisztviselőjéhez az alábbi 
elérhetőségek valamelyikén: 
 
Név: Vinter József 
E-mail:info@infobase.hu 
Telefon: +36-20-567-9300 
 

3. A tájékoztatóban használt fogalmak: 
 
− „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó 
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, 
különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a 
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára 
vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.  
− „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált 
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, 
tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közléstovábbítás, terjesztés 
vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, 
törlés, illetve megsemmisítés; 
− „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt 
meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az 
adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog 
is meghatározhatja; 
− „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 
− „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson 
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alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül 
kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 
− „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon 
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, 
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 
− „érintett” az a természetes személy aki a személyes adatai tekintetében bármilyen úton és módon 
kapcsolatba lép a Csendes Ősz Idősek Otthona által nyújtott szociális és gyermekjóléti 
alapszolgáltatásokkal. 
 

4. Az adatkezelés célja 
 
A Csendes Ősz Idősek Otthona által nyújtott szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások és tartós 
bentlakásos szociális ellátás igénybevétele, ennek céljából benyújtott kérelmekkel kapcsolatos ügyintézés 
biztosítása. 
 
5. Az adatkezelés jogalapja 
 
− GDPR (Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről) 
− 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
− 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről 
− 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  
− 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról 
(Infotv.) 
− 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési 
díjáról  
− 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, 
a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt 
személyes adatokról 
− 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 
követelményeiről 
− 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői 
nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről 
− 15/1998. (IV.30.) NM a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 
− 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
igénybevételéről  
− 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 
feladatairól és működésűk feltételeiről  
− 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet a gondozási szükséglet, valamit az egészségi állapoton alapuló 
szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól  
− 1/2018. (VI.29.) ITM rendelet a digitális archiválás szabályairól 
− Kecel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (V.30.) önkormányzati rendelete a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 
− az érintett hozzájárulása - az ellátást igénylő (kérelmező vagy/és törvényes képviselője) önkéntes 
hozzájárulása. 
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6. Személyes adatok címzettjei: 
 
A személyes adatok címzettje az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik 
fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal 
összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e 
közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az 
alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak. (Rendelet 4. cikk 9.) 
 
7. A személyes adatok tárolásának időtartama: 
 
A személyes adatok tárolásának időtartama ügymenetenként eltérő. A személyes adatok az irattározásra 
vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerinti, az ügy tárgyától függő időpontig kerülnek 
megőrzésre, mely lehet az ügy iratainak selejtezése vagy levéltári őrizetbe adása.  
 
8. Az érintettek jogai: 
 
a) Előzetes tájékozódáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő 
tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.   
b) Az érintett hozzáférési joga: Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon 
arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés 
folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó 
információkhoz hozzáférést kapjon.   
c) A helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan 
késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az 
adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett 
kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.   
d) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az 
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig 
köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a 
Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll.  
e) Az adathordozhatósághoz való jog: A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a 
rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben 
használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy 
másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes 
adatokat a rendelkezésére bocsátotta.   
f) Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről: Ha az adatvédelmi incidens 
valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az 
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.   
g) A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog): Az 
érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási 
helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése 
szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. 
h) Hozzájárulás visszavonása: Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A 
hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 
jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről szóban tájékoztatni kell. Írásban bármikor 
hozzáférhető a kérelem benyújtásakor illetve letölthető az internetről a 
http://csendesosz.hu/dok/adattajkerelem.pdf  elérhetőségen. 
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9. Adattovábbítás 
 
Az érintett a személyes adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő az érintett személyes 
adatait a jelen adatvédelmi tájékoztatóban megjelölt célok érdekében az jelen adatvédelmi tájékoztató 6. 
pontjában meghatározottaknak bármikor továbbítsa. 
 
10. Egyéb: 
 
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről a személyes adatok felvételekor adunk bővebb 
tájékoztatást. 
 
A Csendes Ősz Idősek Otthona fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az érintettek 
értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. 
 
A Csendes Ősz Idősek Otthona a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok 
megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett e-mail címének megadásakor 
egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. 
 
Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy jogszabály felhatalmazása alapján kormányzati szervek tájékoztatás 
adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a Csendes 
Ősz Idősek Otthonát.  
 
A személyes adatokra vonatkozó bármilyen információ átadására, törlésre, helyesbítésére 30 nap áll az 
adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett ilyen igényét nem teljesíti, 30 napon belül 
írásban közli az elutasítás indokait. 
 
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál és a helyileg illetékes bíróságoknál 
lehet élni: 

 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,  
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,  
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.,  
Telefon: 06-1-391-1400,  
Fax: 06-1-391-1410,  
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu,  
Honlap: http://www.naih.hu 
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