Adatleltár - Teljes - Somogy megye - Somogy Megyei II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon
Adatkezelő neve
S.szám
és elérhetősége

Adatkezelő
képviselőjének
neve és
elérhetősége

Adatvédelmi
tisztviselő neve és
elérhetősége

1.

Somogy Megyei
II.Rákóczi Ferenc
Szövényi
Györkös
Gyermekotthon,8 Balázs,igazgató,tit Zsolt,gazdasagi@ra
640,Fonyódkarsag@rakoczig koczigyermekottho
Alsóbélatelep,Bát yermekotthon.hu
n.hu
hory u.14.

2.

Somogy Megyei
II.Rákóczi Ferenc
Szövényi
Györkös
Gyermekotthon,8 Balázs,igazgató,tit Zsolt,gazdasagi@ra
640,Fonyódkarsag@rakoczig koczigyermekottho
Alsóbélatelep,Bát yermekotthon.hu
n.hu
hory u.14.

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

nevelői vélemények

csoportvezető nevelők,
növendékügyi feladatokkal
megbízott nevelő

személyes adat,
különleges adat

fájl alapú és
papír alapú

A gondozottakról vezetett
folyamatos információ

1997.évi XXXI.tv. 134. §,135.
§,135/B. §,136. §(2)
bekezdés, XXI. fejezet;

határozatlan (Az
intézmény iratkezelési
szabályzata szerint.)

Az intézmény ellátottai,
gondozottai

pedagógiai megfigyelés,
jellemzés

A gondozottakról vezetett
folyamatos információ

1997.évi XXXI.tv.134§,135§,
135/B§,
136§,137§(4)XXI.fejezet,SZM
SZ Szakmai program

határozatlan (Az
intézmény iratkezelési
szabályzata szerint.)

Pszichológiai
szakvélemények

csoportvezető nevelők,
növendékügyi feladatokkal
személyes adat és
megbízott nevelő,Igazgató
különleges adat
helyettes, szakmai vezető,
pszichológus, pszichiáter

3.

Somogy Megyei
II.Rákóczi Ferenc
Szövényi
Györkös
Gyermekotthon,8 Balázs,igazgató,tit Zsolt,gazdasagi@ra Egyéni nevelési-gondozási
640,Fonyódkarsag@rakoczig koczigyermekottho
terv (GH1)
Alsóbélatelep,Bát yermekotthon.hu
n.hu
hory u.14.

Igazgató helyettes, szakmai
vezető, csoportvezető
személyes adat és
nevelők,növendékügyi
különleges adat
feladatokkal megbízott
nevelő

4.

Somogy Megyei
II.Rákóczi Ferenc
Szövényi
Györkös
Gyermekotthon,8 Balázs,igazgató,tit Zsolt,gazdasagi@ra
640,Fonyódkarsag@rakoczig koczigyermekottho
Alsóbélatelep,Bát yermekotthon.hu
n.hu
hory u.14.

Igazgató helyettes, szakmai
vezető, csoportvezető
személyes adat és
nevelők,növendékügyi
különleges adat
feladatokkal megbízott
nevelő

5.

Somogy Megyei
II.Rákóczi Ferenc
Szövényi
Györkös
Gyermekotthon,8 Balázs,igazgató,tit Zsolt,gazdasagi@ra Tájékoztatás az utógondozói Igazgató helyettes, szakmai személyes adat és
640,Fonyódkarsag@rakoczig koczigyermekottho
ellátásról
vezető, utógondozó nevelő különleges adat
Alsóbélatelep,Bát yermekotthon.hu
n.hu
hory u.14.

6.

Somogy Megyei
II.Rákóczi Ferenc
Szövényi
Györkös
Gyermekotthon,8 Balázs,igazgató,tit Zsolt,gazdasagi@ra
640,Fonyódkarsag@rakoczig koczigyermekottho
Alsóbélatelep,Bát yermekotthon.hu
n.hu
hory u.14.

7.

Somogy Megyei
II.Rákóczi Ferenc
Szövényi
Györkös
Gyermekotthon,8 Balázs,igazgató,tit Zsolt,gazdasagi@ra
640,Fonyódkarsag@rakoczig koczigyermekottho
Alsóbélatelep,Bát yermekotthon.hu
n.hu
hory u.14.

8.

Somogy Megyei
II.Rákóczi Ferenc
Szövényi
Györkös
Gyermekotthon,8 Balázs,igazgató,tit Zsolt,gazdasagi@ra
640,Fonyódkarsag@rakoczig koczigyermekottho
Alsóbélatelep,Bát yermekotthon.hu
n.hu
hory u.14.

9.

Somogy Megyei
II.Rákóczi Ferenc
Szövényi
Györkös
Gyermekotthon,8 Balázs,igazgató,tit Zsolt,gazdasagi@ra
640,Fonyódkarsag@rakoczig koczigyermekottho
Alsóbélatelep,Bát yermekotthon.hu
n.hu
hory u.14.

Helyzetértékelés (GH3)

Esemény jegyzőkönyvek

Igazgató helyettes, szakmai
személyes adat és
vezető, illetékes pedagógia
különleges adat
munkatárs

Rendőrségi, ügyészségi,
bírósági határozatok

Igazgató helyettes, szakmai
vezető, csoportvezető
személyes adat és
nevelő, növendékügyi
különleges adat
feladatokkal megbízott
nevelő

Értesítés befogadásról

Értesítés távozásról

szakmai vezető,
személyes adat és
növendékügyi feladatokkal
különleges adat
megbízott nevelő

szakmai vezető,
személyes adat és
növendékügyi feladatokkal
különleges adat
megbízott nevelő

fájl alapú és
papír alapú

fájl alapú és
papír alapú

fájl alapú és
papír alapú

fájl alapú és
papír alapú

fájl alapú és
papír alapú

fájl alapú és
papír alapú

fájl alapú és
papír alapú

fájl alapú és
papír alapú

235/1997. (XII. 17.) Korm.
rendelet
a gyámhatóságok, a területi
gyermekvédelmi
szakszolgálatok, a
gyermekjóléti szolgálatok és
a személyes gondoskodást
A gondozottak ellátási
nyújtó szervek és személyek
szükségletének,igényeinek
által kezelt személyes
megfelelő ellátás biztosításához adatokról, 15/1998(IV.30.)
korábbi ellátás felülvizsgálata
NM rendelet a személyes
gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti,
gyermekvédelmi
intézmények, valamint
személyek szakmai
feladatairól és működésük
feltételeiről 84§ (1)

határozatlan (Az
intézmény iratkezelési
szabályzata szerint.)

Személyes adatok és különleges adatok

munkaköri leírás és jogosultság alapján, a
központi szerveren, illetve papír alapon a
növendékügyi irodában

Az intézmény ellátottai,
gondozottai

pszichológiai, pszichiátriai
szakvélemény

Személyes adatok és különleges adatok

Az intézmény ellátottai,
gondozottai

Hatósági nyilvántartás, más
adatkezelő
nyilvántartása(TKVSZB,
Szakértői Bizottság
szakvélemények)

Az adatkezelés jogalapjánál említett
jogszabályhely szerinti adatok, különösen: a
nevelésbe vételre javasolt kiskorú neve,
személyazonosító adatai, lakícme, családi
kapcsolatai, egészségi, mentális állapota,
magatartása, személyisége, fejlesztésének
irányai, nemzetisége, vallása

munkaköri leírás és jogosultság alapján, a
központi szerveren, illetve papír alapon a
növendékügyi irodában

Az adatkezelés jogalapjánál említett
jogszabályhely szerinti adatok, különösen: a
nevelésbe vételre javasolt kiskorú neve,
személyazonosító adatai, lakícme, családi
kapcsolatai, egészségi, mentális állapota,
magatartása, személyisége, fejlesztésének
irányai, nemzetisége, vallása

munkaköri leírás és jogosultság alapján, a
központi szerveren, illetve papír alapon a
növendékügyi irodában

Személyes adatok és különleges adatok

munkaköri leírás és jogosultság alapján, a
központi szerveren, illetve papír alapon az
utógondozó nevelő irodájában

Személyes adatok és különleges adatok

munkaköri leírás és jogosultság alapján, a
központi szerveren, illetve papír alapon az
igazgató helyettesi irodában

A gondozottak ellátási
szükségletének,igényeinek
megfelelő ellátás biztosításához
korábbi ellátás felülvizsgálata

határozatlan (Az
intézmény iratkezelési
szabályzata szerint.)

Az intézmény ellátottai,
gondozottai

Hatósági nyilvántartás, más
adatkezelő nyilvántartása

A gondozottakról vezetett
folyamatos információ

1997.éviXXXItv.
93§,15/1998(IV.30.)NM
rendelet 92§ ,az utógondozói
ellátás
igénybevételének,megszűnés
ének és a térítési díj
megállapításának szabályzata
SZMSZ Szakmai Program

határozatlan (Az
intézmény iratkezelési
szabályzata szerint.)

Az intézményben
utógondozói ellátásban
részesülő fiatal felnőttek

Az érintett nyilatkozata, az
utógondozó nevelő
információi, hatósági
adatszolgáltatás

A gondozottakról vezetett
folyamatos információ

Hozzáférés módja

munkaköri leírás és jogosultság alapján, a
központi szerveren, illetve papír alapon a
növendékügyi irodában

15/1998. (IV.30.) NM
rendelet a személyes
gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti,
gyermekvédelmi
intézmények, valamint
személyek szakmai
feladatairól és működésük
feltételeiről 82. § (4)

határozatlan (Az
intézmény iratkezelési
szabályzata szerint.)

Adatok fajtái

Az intézmény gondozottai
és ellátottai

A gondozottakról vezetett
folyamatos információ

1997.XXXI. évi tv17§,.
134§,135§,
135B(1)a§,136§(2),137§,139§
(1), 142§;XXI.fejezet

határozatlan (Az
intézmény iratkezelési
szabályzata szerint.)

Az intézmény gondozottai
és ellátottai

A gondozottakról vezetett
folyamatos információ

15/1998. (IV.30.) NM
rendelet a személyes
gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti,
gyermekvédelmi
intézmények, valamint
személyek szakmai
feladatairól és működésük
feltételeiről 93§b 109§(5)
113§ (1)

határozatlan (Az
intézmény iratkezelési
szabályzata szerint.)

A gyermekotthon ellátottai,
gondozottai

A gondozottakról vezetett
folyamatos információ

15/1998. (IV.30.) NM
rendelet a személyes
gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti,
gyermekvédelmi
intézmények, valamint
személyek szakmai
feladatairól és működésük
feltételeiről 120§(2)

határozatlan (Az
intézmény iratkezelési
szabályzata szerint.)

A gyermekotthon ellátottai,
gondozottai

az érintettek nyilatkozata

Címzettek kategóriái

Törlésére
előirányzott
határidő

Adatvédelmért tett
technikai és
szervezési
intézkedések

nincs

Nincs előre
meghatározva

Az intézmény
Adatvédelmi és
Adatbiztonsági
Szabályzatában
meghatározottak
szerint.

Nincs előre
meghatározva

Az intézmény
Adatvédelmi és
Adatbiztonsági
Szabályzatában
meghatározottak
szerint.

Nincs előre
meghatározva

Az intézmény
Adatvédelmi és
Adatbiztonsági
Szabályzatában
meghatározottak
szerint.

gyámhivatal,gyermekjóléti
központ,ellátási hely

Nincs előre
meghatározva

Az intézmény
Adatvédelmi és
Adatbiztonsági
Szabályzatában
meghatározottak
szerint.

nincs

Nincs előre
meghatározva

Az intézmény
Adatvédelmi és
Adatbiztonsági
Szabályzatában
meghatározottak
szerint.

Nincs előre
meghatározva

Az intézmény
Adatvédelmi és
Adatbiztonsági
Szabályzatában
meghatározottak
szerint.

nincs

szakszolgálat,gyermekjóléti
szolgálat

nincs

hatósági nyilvántartás

Személyes adatok, különleges adatok

munkaköri leírás és jogosultság alapján a
növendékügyi irodában

nincs

Nincs előre
meghatározva

Az intézmény
Adatvédelmi és
Adatbiztonsági
Szabályzatában
meghatározottak
szerint.

hatósági nyilvántartás

Az adatkezelés jogalapjánál említett
jogszabályhely szerinti adatok, különösen:
gondozott neve, születési helye, ideje,
törzszsáma, anyja neve, gyámja neve

munkaköri leírás és jogosultság alapján,
központi szerver, papír alapon
növendékügyi iroda

gyámhivatal,TEGYESZ,törvénye
s képviselő,család és
gyermekjóléti
központ,pártfogó felügyelő

Nincs előre
meghatározva

Az intézmény
Adatvédelmi és
Adatbiztonsági
Szabályzatában
meghatározottak
szerint.

hatósági nyilvántartás

Az adatkezelés jogalapjánál említett
jogszabályhely szerinti adatok, különösen:
gondozott neve, születési helye, ideje,
törzszsáma, anyja neve, gyámja neve

munkaköri leírás és jogosultság alapján,
központi szerver, papír alapon
növendékügyi iroda

gyámhivatal,TEGYESZ,törvénye
s képviselő,család és
gyermekjóléti
központ,pártfogó felügyelő

Nincs előre
meghatározva

Az intézmény
Adatvédelmi és
Adatbiztonsági
Szabályzatában
meghatározottak
szerint.

10.

Somogy Megyei
II.Rákóczi Ferenc
Szövényi
Györkös
Gyermekotthon,8 Balázs,igazgató,tit Zsolt,gazdasagi@ra
640,Fonyódkarsag@rakoczig koczigyermekottho
Alsóbélatelep,Bát yermekotthon.hu
n.hu
hory u.14.

A gondozottakról vezetett
folyamatos információ

1997évi XXXI. tv. 58§ 2 93§ 1
,15/1998(IV.30)NM rendelet
92§, Az utógondozói ellátás
igénybevételének,
megszűnésének és a térítési
díj megállapításának
szabályzata

határozatlan (Az
intézmény iratkezelési
szabályzata szerint.)

fájl alapú és
papír alapú

A gondozottakról vezetett
folyamatos információ

15/1998(IV:30.)NM rendelet
92§ 3, Az utógondozói ellátás
igénybevételének,
megszűnésének és a térítési
díj megállapításának
szabályzata

határozatlan (Az
intézmény iratkezelési
szabályzata szerint.)

az intézmény ellátottai

hatósági nyilvántartás

fájl alapú és
papír alapú

A gondozottakról vezetett
folyamatos információ

határozatlan (Az
intézmény iratkezelési
szabályzata szerint.)

az intézmény ellátottai,
gondozottai

beérkező bejelentések,
hatósági adatok, más
adatkezelő nyilvántartása

Fiatal felnőtt kérelme
utógondozás iránt

szakmai vezető,
növendékügyi feladatokkal személyes adat és
megbízott nevelő,
különleges adat
utógondozó nevelő

fájl alapú és
papír alapú

11.

Somogy Megyei
II.Rákóczi Ferenc
Szövényi
Györkös
Gyermekotthon,8 Balázs,igazgató,tit Zsolt,gazdasagi@ra
640,Fonyódkarsag@rakoczig koczigyermekottho
Alsóbélatelep,Bát yermekotthon.hu
n.hu
hory u.14.

Az utógondozói ellátásra
történő befogadásról

igazgató, igazgatóhelyettes,
személyes adat és
szakmai vezető, utógondozó
különleges adat
nevelő

12.

Somogy Megyei
II.Rákóczi Ferenc
Szövényi
Györkös
A gyermek személyes
Igazgató, igazgatóhelyettes,
Gyermekotthon,8 Balázs,igazgató,tit Zsolt,gazdasagi@ra szabadságának korlátozása a szakmai vezető,a speciális személyes adat és
640,Fonyódkarsag@rakoczig koczigyermekottho gyermekotthon speciális
csoport csoportvezető
különleges adat
Alsóbélatelep,Bát yermekotthon.hu
n.hu
csoportjában
nevelője
hory u.14.

13.

Somogy Megyei
II.Rákóczi Ferenc
Szövényi
Györkös
Gyermekotthon,8 Balázs,igazgató,tit Zsolt,gazdasagi@ra
640,Fonyódkarsag@rakoczig koczigyermekottho
Alsóbélatelep,Bát yermekotthon.hu
n.hu
hory u.14.

14.

Somogy Megyei
II.Rákóczi Ferenc
Szövényi
Györkös
Gyermekotthon,8 Balázs,igazgató,tit Zsolt,gazdasagi@ra
640,Fonyódkarsag@rakoczig koczigyermekottho
Alsóbélatelep,Bát yermekotthon.hu
n.hu
hory u.14.

1997.XXXI. évi tv. 81/A§,
81/B§, 15/1998(IV.30.)NM
rendelet 126/A,126B
SzMSZ,Szakmai Program

Pártfogó felügyelői
dokumentáció

Igazgató helyettes, szakmai
vezető, csoportvezető
személyes adat és
nevelő, növendékügyi
különleges adat
feladatokkal megbízott
nevelő

Személyi okmányok

Igazgató helyettes, szakmai
vezető, csoportvezető
személyes adat és
nevelő, növendékügyi
különleges adat
feladatokkal megbízott
nevelő

15.

Somogy Megyei
II.Rákóczi Ferenc
Szövényi
Györkös
Gyermekotthon,8 Balázs,igazgató,tit Zsolt,gazdasagi@ra
640,Fonyódkarsag@rakoczig koczigyermekottho
Alsóbélatelep,Bát yermekotthon.hu
n.hu
hory u.14.

Statisztika

Igazgató helyettes, szakmai
vezető, növendékügyi
személyes adat és
feladatokkal megbízott
különleges adat
nevelő

fájl alapú és
papír alapú

A gondozottakról vezetett
folyamatos információ

2011.CXIII.tv. 13§,1997.évi
XXI.tv. 134§,135§, XXI.fejezet

határozatlan (Az
intézmény iratkezelési
szabályzata szerint.)

16.

Somogy Megyei
Igazgató helyettes, szakmai
II.Rákóczi Ferenc
Szövényi
Györkös
vezető, csoportvezető
Gyermekotthon,8 Balázs,igazgató,tit Zsolt,gazdasagi@ra
Iskolai okiratok,
személyes adat és
nevelők, növendékügyi
640,Fonyódkarsag@rakoczig koczigyermekottho határozatok, bizonyítványok
különleges adat
feladatokkal megbízott
Alsóbélatelep,Bát yermekotthon.hu
n.hu
nevelő
hory u.14.

fájl alapú és
papír alapú

alsó tagozatos tanulók
tanulmányai eredményeinek
nyilvántartása

20/2012(VIII.31.)EMMI
rendelet 94§

17.

Somogy Megyei
II.Rákóczi Ferenc
Szövényi
Györkös
Gyermekotthon,8 Balázs,igazgató,tit Zsolt,gazdasagi@ra
640,Fonyódkarsag@rakoczig koczigyermekottho
Alsóbélatelep,Bát yermekotthon.hu
n.hu
hory u.14.

fájl alapú és
papír alapú

A gondozottakkal kapcsolatos
hatósági, személyes
dokumentáció

18.

Somogy Megyei
II.Rákóczi Ferenc
Szövényi
Györkös
Gyermekotthon,8 Balázs,igazgató,tit Zsolt,gazdasagi@ra
640,Fonyódkarsag@rakoczig koczigyermekottho
Alsóbélatelep,Bát yermekotthon.hu
n.hu
hory u.14.

19.

Somogy Megyei
II.Rákóczi Ferenc
Szövényi
Györkös
Gyermekotthon,8 Balázs,igazgató,tit Zsolt,gazdasagi@ra
640,Fonyódkarsag@rakoczig koczigyermekottho
Alsóbélatelep,Bát yermekotthon.hu
n.hu
hory u.14.

20.

Somogy Megyei
II.Rákóczi Ferenc
Szövényi
Györkös
Gyermekotthon,8 Balázs,igazgató,tit Zsolt,gazdasagi@ra
Egészségügyi nyilvántartás
640,Fonyódkarsag@rakoczig koczigyermekottho
Alsóbélatelep,Bát yermekotthon.hu
n.hu
hory u.14.

Igazgató helyettes, szakmai
vezető, egészségügyi
ellátással megbízott
munkatárs

21.

Somogy Megyei
II.Rákóczi Ferenc
Szövényi
Györkös
Gyermekotthon,8 Balázs,igazgató,tit Zsolt,gazdasagi@ra
640,Fonyódkarsag@rakoczig koczigyermekottho
Alsóbélatelep,Bát yermekotthon.hu
n.hu
hory u.14.

Igazgató helyettes, szakmai
vezető, csoportvezető
nevelők, növendékügyi
feladatokkal megbízott
nevelő

22.

Somogy Megyei
II.Rákóczi Ferenc
Szövényi
Györkös
Gyermekotthon,8 Balázs,igazgató,tit Zsolt,gazdasagi@ra
640,Fonyódkarsag@rakoczig koczigyermekottho
Alsóbélatelep,Bát yermekotthon.hu
n.hu
hory u.14.

Gyámhivatali határozat

Igazgató helyettes, szakmai
vezető, növendékügyi
személyes adat és
feladatokkal megbízott
különleges adat
nevelő

TKVSZB szakvélemény

Igazgató helyettes, szakmai
vezető, növendékügyi
személyes adat és
feladatokkal megbízott
különleges adat
nevelő

TEGYESZ szakvélemény

Igazgató helyettes, szakmai
vezető, növendékügyi
személyes adat és
feladatokkal megbízott
különleges adat
nevelő

Tájékoztatás a
kapcsolattartásról

Körözések nyilvántartása

Igazgató helyettes, szakmai
vezető, csoportvezető
nevelők, növendékügyi
feladatokkal megbízott
nevelő

személyes adat
és különleges
adat

személyes adat
és különleges
adat

személyes adat
és különleges
adat

fájl alapú és
papír alapú

fájl alapú és
papír alapú

A gondozottakról vezetett
folyamatos információ

15/1998(IV.30.) NM rendelet
85§6 120§(2)c , 1997.XXXI.tv.
134§, 135§,135B§(1)a,
139§(1), 142§

határozatlan (Az
intézmény iratkezelési
szabályzata szerint.)

A gondozottakról vezetett
folyamatos információ

1997.XXXI.évi tv. 87§,
134§,135§135(1)B§,
136§(3),137§,139§,(1), 142§,
XXI. fejezet

határozatlan (Az
intézmény iratkezelési
szabályzata szerint.)

A gyermekotthon ellátottai

Az intézmény gondozottai
és ellátottai

Az intézmény gondozottai
és ellátottai

hatósági nyilvántartás

más adatkezelő nyilvántartása

hatósági nyilvántartás, más
adatkezelő nyilvántartása

Az intézmény jelenlegi és
volt gondozottai és ellátottai

hatósági nyilvántartás, más
adatkezelő nyilvántartása

határozatlan (Az
intézmény iratkezelési
szabályzata szerint.)

alsó tagozatos tanulók

iskolai okiratok,tanügyi
határozatok

1997.XXXI.tv.
VII.fejezet,52§,53§, 57§,
67§(1) 80/A§

határozatlan (Az
intézmény iratkezelési
szabályzata szerint.)

Az intézmény gondozottai és
ellátottai

fájl alapú és
papír alapú

A gondozottakkal kapcsolatos
hatósági, személyes
dokumentáció

1997.XXXI.tv. XXI.fejezet

határozatlan (Az
intézmény iratkezelési
szabályzata szerint.)

fájl alapú és
papír alapú

A gondozottakkal kapcsolatos
hatósági, személyes
dokumentáció

1997.XXXItv. 82§,XXI.fejezet,
15/1998(IV.30.) NM rendelet
136§

határozatlan (Az
intézmény iratkezelési
szabályzata szerint.)

A gondozottak z egészségügyi
ellátását szolgáló információ

1997.évi XXXI.tv. 136§(2)
XXI.fejezet,SZMSZ Szakmai
Program

határozatlan (Az
intézmény iratkezelési
szabályzata szerint.)

Az intézmény gondozottai és
egészségügyi dokumentációk
ellátottai

A gondozottakról vezetett
folyamatos információ

15/1998. (IV.30.) NM
rendelet a személyes
gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti,
gyermekvédelmi
intézmények, valamint
személyek szakmai
feladatairól és működésük
feltételeiről 88§ (3) 109§cb,

határozatlan (Az
intézmény iratkezelési
szabályzata szerint.)

Az intézmény gondozottai és
ellátottai

engedély nélküli eltávozások

15/1998. (IV.30.) NM
rendelet a személyes
gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti,
gyermekvédelmi
intézmények, valamint
személyek szakmai
feladatairól és működésük
feltételeiről 86§,

határozatlan (Az
intézmény iratkezelési
szabályzata szerint.)

Az intézmény gondozottai és
ellátottai

fájl alapú és
papír alapú

fájl alapú és
papír alapú

fájl alapú és
papír alapú

hatósági nyilvántartás

Az intézmény gondozottai és
más adatkezelő nyilvántartása
ellátottai

gondozottak

más adatkezelő nyilvántartása

személyes adatok

munkaköri leírás és jogosultság alapján,
központi szerver, papír alapon
utógondozói iroda

személyes adatok

munkaköri leírás és jogosultság alapján, a
központi szerver, papír alapon utógondozó
nevelői iroda

személyes és különleges adatok

munkaköri leírás és jogosultság alapján
központi szerver, papír alapon
igazgatóhelyettesi iroda

Személyes adatok, különleges adatok

munkaköri leírás és jogosultság alapján a
növendékügyi irodában

Személyes adatok, különleges adatok

munkaköri leírás és jogosultság alapján a
növendékügyi irodában

Személyes adatok, különleges adatok

munkaköri leírás és jogosultság alapján a
központi szerveren, papír alapon
növendékügyi irodában

Személyes adatok, különleges adatok

munkaköri leírás és jogosultság alapján a
növendékügyi irodában

Személyes adatok, különleges adatok

munkaköri leírás és jogosultság alapján a
növendékügyi irodában

Személyes adatok, különleges adatok

Az adatkezelés jogalapjánál említett
jogszabályhely szerinti adatok, különösen:
gondozott neve, személyazonosító adatai,
egészségi, mentális és értelmi képességeire
vonatkozó adatok

munkaköri leírás és jogosultság alapján a
növendékügyi irodában

munkaköri leírás és jogosultság alapján a
növendékügyi irodában

Személyes adatok, különleges adatok

munkaköri leírás és jogosultság alapján a
növendékügyi irodában

A gyámhivatali határozatnak
megfelelő szülő-gyermek
kapcsolattartás
létrejötte,Beérkező
bejelentések

Az adatkezelés jogalapjánál említett
jogszabályhely szerinti adatok, különösen:
gyermek neve, törzsszáma, kapcsolattartásra
jogosult hozzátartozó neve, gyermek
véleménye, hozzátartozó véleménye a
kapcsolattartásról

munkaköri leírás és jogosultság alapján a
növendékügyi irodában

Az intézmény ellátottai,
gondozottai

Az adatkezelés jogalapjánál említett
jogszabályhely szerinti adatok, különösen:
gondozott neve, születési ideje, gondozási
helye, fényképe, ismertetőjegyei, ruházata

munkaköri leírás és jogosultság alapján a
növendékügyi irodában

nincs

Nincs előre
meghatározva

Az intézmény
Adatvédelmi és
Adatbiztonsági
Szabályzatában
meghatározottak
szerint.

nincs

Nincs előre
meghatározva

Az intézmény
Adatvédelmi és
Adatbiztonsági
Szabályzatában
meghatározottak
szerint.

nincs

Nincs előre
meghatározva

Az intézmény
Adatvédelmi és
Adatbiztonsági
Szabályzatában
meghatározottak
szerint.

Nincs előre
meghatározva

Az intézmény
Adatvédelmi és
Adatbiztonsági
Szabályzatában
meghatározottak
szerint.

Nincs előre
meghatározva

Az intézmény
Adatvédelmi és
Adatbiztonsági
Szabályzatában
meghatározottak
szerint.

nincs

Nincs előre
meghatározva

Az intézmény
Adatvédelmi és
Adatbiztonsági
Szabályzatában
meghatározottak
szerint.

nincs

Nincs előre
meghatározva

Az intézmény
Adatvédelmi és
Adatbiztonsági
Szabályzatában
meghatározottak
szerint.

nincs

Nincs előre
meghatározva

Az intézmény
Adatvédelmi és
Adatbiztonsági
Szabályzatában
meghatározottak
szerint.

Nincs előre
meghatározva

Az intézmény
Adatvédelmi és
Adatbiztonsági
Szabályzatában
meghatározottak
szerint.

Nincs előre
meghatározva

Az intézmény
Adatvédelmi és
Adatbiztonsági
Szabályzatában
meghatározottak
szerint.

nincs

Nincs előre
meghatározva

Az intézmény
Adatvédelmi és
Adatbiztonsági
Szabályzatában
meghatározottak
szerint.

gyámhivatal

Nincs előre
meghatározva

Az intézmény
Adatvédelmi és
Adatbiztonsági
Szabályzatában
meghatározottak
szerint.

nincs

Nincs előre
meghatározva

Az intézmény
Adatvédelmi és
Adatbiztonsági
Szabályzatában
meghatározottak
szerint.

nincs

nincs

nincs

gyámhivatal

23.

Somogy Megyei
II.Rákóczi Ferenc
Szövényi
Györkös
Gyermekotthon,8 Balázs,igazgató,tit Zsolt,gazdasagi@ra
640,Fonyódkarsag@rakoczig koczigyermekottho
Alsóbélatelep,Bát yermekotthon.hu
n.hu
hory u.14.

24.

Somogy Megyei
II.Rákóczi Ferenc
Szövényi
Györkös
Gyermekotthon,8 Balázs,igazgató,tit Zsolt,gazdasagi@ra
640,Fonyódkarsag@rakoczig koczigyermekottho
Alsóbélatelep,Bát yermekotthon.hu
n.hu
hory u.14.

25.

Somogy Megyei
II.Rákóczi Ferenc
Szövényi
Györkös
Gyermekotthon,8 Balázs,igazgató,tit Zsolt,gazdasagi@ra
640,Fonyódkarsag@rakoczig koczigyermekottho
Alsóbélatelep,Bát yermekotthon.hu
n.hu
hory u.14.

26.

Somogy Megyei
II.Rákóczi Ferenc
Szövényi
Györkös
gyermekotthon szakmai
utógondozói ellátottak és
Gyermekotthon,8 Balázs,igazgató,tit Zsolt,gazdasagi@ra
vezetője,gyermekvédelmi
általuk fizetendő térítési díj
640,Fonyódkarsag@rakoczig koczigyermekottho
ügyintézője,szakszolgálat
nyilvántartása
Alsóbélatelep,Bát yermekotthon.hu
n.hu
gyermekvédelmi ügyintézője
hory u.14.

27.

Somogy Megyei
II.Rákóczi Ferenc
Szövényi
Györkös
Gyermekotthon,8 Balázs,igazgató,tit Zsolt,gazdasagi@ra személyes gondoskodásban
640,Fonyódkarsag@rakoczig koczigyermekottho részesülők nyilvántartása
Alsóbélatelep,Bát yermekotthon.hu
n.hu
hory u.14.

28.

Somogy Megyei
II.Rákóczi Ferenc
Szövényi
Györkös
Gyermekotthon,8 Balázs,igazgató,tit Zsolt,gazdasagi@ra
640,Fonyódkarsag@rakoczig koczigyermekottho
Alsóbélatelep,Bát yermekotthon.hu
n.hu
hory u.14.

29.

Somogy Megyei
II.Rákóczi Ferenc
Szövényi
Györkös
Gyermekotthon,8 Balázs,igazgató,tit Zsolt,gazdasagi@ra
640,Fonyódkarsag@rakoczig koczigyermekottho
Alsóbélatelep,Bát yermekotthon.hu
n.hu
hory u.14.

30.

Somogy Megyei
II.Rákóczi Ferenc
Szövényi
Györkös
Gyermekotthon,8 Balázs,igazgató,tit Zsolt,gazdasagi@ra
XIV.számú adatlap a
640,Fonyódkarsag@rakoczig koczigyermekottho gyermekvédelmi gyámokról
Alsóbélatelep,Bát yermekotthon.hu
n.hu
hory u.14.

szakszolgálat
gyermekvédelem
ügyintézője

31.

Somogy Megyei
II.Rákóczi Ferenc
Szövényi
Györkös
Gyermekotthon,8 Balázs,igazgató,tit Zsolt,gazdasagi@ra
640,Fonyódkarsag@rakoczig koczigyermekottho
Alsóbélatelep,Bát yermekotthon.hu
n.hu
hory u.14.

szakszolgálat
gyermekvédelem
ügyintézője

32.

Somogy Megyei
II.Rákóczi Ferenc
Szövényi
Györkös
Gyermekotthon,8 Balázs,igazgató,tit Zsolt,gazdasagi@ra
640,Fonyódkarsag@rakoczig koczigyermekottho
Alsóbélatelep,Bát yermekotthon.hu
n.hu
hory u.14.

33.

Somogy Megyei
II.Rákóczi Ferenc
Szövényi
Györkös
gyermekvédelmi
Gyermekotthon,8 Balázs,igazgató,tit Zsolt,gazdasagi@ra
ügyintéző,informatikus,titká
DOC-PORT iktatási rendszer
640,Fonyódkarsag@rakoczig koczigyermekottho
rságvezető,gyermekvédelmi
Alsóbélatelep,Bát yermekotthon.hu
n.hu
gyámok
hory u.14.

Rendkívüli események
nyilvántartása

Igazgató helyettes, szakmai
vezető, csoportvezető
nevelők, növendékügyi
feladatokkal megbízott
nevelő

személyes adat
és különleges
adat

Belső fényképek

Igazgató helyettes, szakmai
vezető, csoportvezető
nevelők, növendékügyi
feladatokkal megbízott
nevelő

személyes adat
és különleges
adat

Gondozási napok
nyilvántartása (KENYSZI)

Igazgató helyettes, szakmai
vezető, csoportvezető
nevelők, növendékügyi
feladatokkal megbízott
nevelő

személyes adat
és különleges
adat

gyermekotthon szakmai
vezetője,gyermekvédelmi
ügyintézője

csoportnapló,nevelői
vélemények

gyermekotthon szakmai
vezetője,gyermekvédelmi
ügyintézője

zsebpénz nyilvántartása

gyermekotthon szakmai
vezetője,gyermekvédelmi
ügyintézője

nevelőszülőnek
jelentkezők,nevelőszülők
nyilvántartása

készletnyilvántartás

szakmai
vezető,gyermekvédelmi
ügyintéző,nevelő

személyes adat

személyes adat

személyes
adat,különleges
adat

személyes adat

rendkívüli események
nyilvántartása

15/1998 (IV.30.)NM rendelet
a személyes gondoskodást
nyújtó gyermejóléti,
gyermekvédelmi
intézmények, valamint
személyek szakmai
feladatairól és működésük
feltételeiről 119§(1),1997.évi
XXXI.tv. a gyermekek
védelméről és a gyámügyi
igazgatásról XXI.
Fejezet,Szabályzat a
rendkívüli eseményekkel
kapcsolatos intézkedések
rendjéről

határozatlan (Az
intézmény iratkezelési
szabályzata szerint.)

események megörökítése

15/1998(IV.30.)NM rendelet
85§(5)c,1997.évi XXXI.tv.
XXI.fejezet

határozatlan (Az
intézmény iratkezelési
szabályzata szerint.)

415/2015(XII.23.) kormány
rendelet

határozatlan (Az
intézmény iratkezelési
szabályzata szerint.)

papír alapú,számítógépen,EXCel
táblázat

1997.évi XXXI.Törvény
139§(1)c/

határozatlan (Az
intézmény iratkezelési
szabályzata szerint.)

nevelésbe vett,ideiglenes
hatállyal elhelyezettek
nyilvántartása

1997. évi XXXI. Törvény 1997.
évi XXXI. Törvény a
gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról139. §
(1)

25 év

papír alapú

kapcsolattartás
megvalósulásának figyelemmel
kísérése

15/1998. (IV.30.) NM
rendelet a személyes
gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti,
gyermekvédelmi
intézmények, valamint
személyek szakmai
feladatairól és működésük
feltételeiről

határozatlan (Az
intézmény iratkezelési
szabályzata szerint.)

papír alapú

gondozottak részére biztosított 15/1998.(IV.30.)NM rendelet
zsebpénz nyilvántartása
82.§(4)

fájl alapú és
papír alapú

fájl alapú és
papír alapú

fájl alapú és
papír alapú

fájl alapú és
papír alapú

számítógépes
prg.,virtuális
adatbázis

személyes adat

papír alapú

személyes adat

ACCESS
adatbázis,papír
alapú

személyes adat

papír alapú

személyes adat

számítógépes
prg.,virtuális
adatbázis

gondozotti napok nyilvántartása

határozatlan (Az
intézmény iratkezelési
szabályzata szerint.)

235/1997(XII. 17.) Kormány
rendelet

határozatlan (Az
intézmény iratkezelési
szabályzata szerint.)

nevelőszülőnek jelentkezők

15/1998(IV.30)NM
rendelet97.§(1)

határozatlan (Az
intézmény iratkezelési
szabályzata szerint.)

gondozottak
gyógyszerei,ruházata,ajándékai
nyilvántartása

15/1998. (IV.30.) NM
rendelet a személyes
gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti,
gyermekvédelmi
intézmények, valamint
személyek szakmai
feladatairól és működésük
feltételeiről

határozatlan (Az
intézmény iratkezelési
szabályzata szerint.)

gyermekvédelmi gyámok
nyilvántartása

335/2005(XII.29.)Korm.rende
intézménybe érkező és kimenő
let.A közfeladatot ellátó
iratok nyilvántartása
szervek iratkezelésének
általános követelményeiről

határozatlan (Az
intézmény iratkezelési
szabályzata szerint.)

Az intézmény gondozottai és
ellátottai

Az intézmény gondozottai és
ellátottai

Az intézmény gondozottai és
ellátottai

utógondozói ellátottak

gondozottak

gondozottak

gondozottak

gyermekvédelmi gyámok

nevelőszülők

gondozottak

Intézménnyel kapcsolatban
álló szervezetek,ellátottak

Események, beérkező
bejelentések

események megörökítése

Az adatkezelés jogalapjánál említett
jogszabályhely szerinti adatok, különösen:
gondozott neve, gondozási helye, egyéb, az
eseménnyel kapcsolatos adatok

Személyes adatok, különleges adatok

hatósági nyilvántartás

Személyes adatok, különleges adatok

hatósági nyilvántartás

utógondozói ellátott neve,gondozási
helye,utógondozója,jövedelmi helyzete,térítési
díja

hatósági nyilvántartás

Az adatkezelés jogalapjánál említett
jogszabályhely szerinti adatok, különösen: Gyvt.
138. § (1) (2): gyermek személyazonosító
adatai, Taj száma, egszségi állapotára,
neveltségére vonatkozó adatok, halmozottan
hátrányos helyzete, hatósági intézkedésre
vonatkozó döntés, annak időpontja,
felülvizsgálata, annak időpontja és eredménye

hatósági nyilvántartás

Az adatkezelés jogalapjánál említett
jogszabályhely szerinti adatok, különösen:
gyermek neve, napi programja, magatartása,
egészségi állapota, kapcsolatai, tanulmányi
eredménye, gyógykezelése stb

érintettek nyilatkozata

gondozott neve,születési adaai,gondozási
helye,részére havonta átadott zsebpénz
összege

érintett nyilatkozata

személyes adatok

érintett nyilatkozata

nevelőszülők neve,szem.ig.száma,családi
állapota,egészségi,mentális
állapota,lakókörülményei

érintett nyilatkozata

Az adatkezelés jogalapjánál említett
jogszabályhely szerinti adatok, különösen:
gondozott személyazonosító adatai, ruházatára,
gyógyszerezésére vonatkoz adatok

beérkező,kimenő
dokumentumok

Az adatkezelés jogalapjánál említett
jogszabályhely szerinti adatok, különösen:
közérdekü/közérdekből nyilvános
adat,személyes adat, különleges adat,

munkaköri leírás és jogosultság alapján a
növendékügyi irodában

munkaköri leírás és jogosultság alapján a
növendékügyi irodában

munkaköri leírás és jogosultság alapján,
ügyfélkapu rendszeren keresztül

papír alapon,iratszekrényben elzárva

papír alapon,iratszekrényben elzárva

papír alapon,iratszekrényben elzárva

papír alapon,iratszekrényben elzárva

papír alapon,iratszekrényben elzárva

egyedi munkaállomáson jelszóval védve

papír alapon,iratszekrényben elzárva

egyedi munkaállomáson jelszóval védve

Nincs előre
meghatározva

Az intézmény
Adatvédelmi és
Adatbiztonsági
Szabályzatában
meghatározottak
szerint.

Nincs előre
meghatározva

Az intézmény
Adatvédelmi és
Adatbiztonsági
Szabályzatában
meghatározottak
szerint.

Nincs előre
meghatározva

Az intézmény
Adatvédelmi és
Adatbiztonsági
Szabályzatában
meghatározottak
szerint.

nincs

Nincs előre
meghatározva

Az intézmény
Adatvédelmi és
Adatbiztonsági
Szabályzatában
meghatározottak
szerint.

gyámhivatal

Nincs előre
meghatározva

Az intézmény
Adatvédelmi és
Adatbiztonsági
Szabályzatában
meghatározottak
szerint.

nincs

Nincs előre
meghatározva

Az intézmény
Adatvédelmi és
Adatbiztonsági
Szabályzatában
meghatározottak
szerint.

nincs

Nincs előre
meghatározva

Az intézmény
Adatvédelmi és
Adatbiztonsági
Szabályzatában
meghatározottak
szerint.

Nincs előre
meghatározva

Az intézmény
Adatvédelmi és
Adatbiztonsági
Szabályzatában
meghatározottak
szerint.

nincs

Nincs előre
meghatározva

Az intézmény
Adatvédelmi és
Adatbiztonsági
Szabályzatában
meghatározottak
szerint.

nincs

Nincs előre
meghatározva

Az intézmény
Adatvédelmi és
Adatbiztonsági
Szabályzatában
meghatározottak
szerint.

Nincs előre
meghatározva

Az intézmény
Adatvédelmi és
Adatbiztonsági
Szabályzatában
meghatározottak
szerint.

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

34.

Somogy Megyei
II.Rákóczi Ferenc
Szövényi
Györkös
Gyermekotthon,8 Balázs,igazgató,tit Zsolt,gazdasagi@ra
640,Fonyódkarsag@rakoczig koczigyermekottho
Alsóbélatelep,Bát yermekotthon.hu
n.hu
hory u.14.

35.

Somogy Megyei
II.Rákóczi Ferenc
Szövényi
Györkös
Gyermekotthon,8 Balázs,igazgató,tit Zsolt,gazdasagi@ra KIR Munkaügyi Nyilvántartó
640,Fonyódkarsag@rakoczig koczigyermekottho
rendszer
Alsóbélatelep,Bát yermekotthon.hu
n.hu
hory u.14.

KIRA Munkaügyi
Nyilvántartó rendszer

munkaügyi
vezető,munkaügyi
ügyintéző,gazdasági
vezető,ügyintéző

munkaügyi
vezető,munkaügyi
ügyintéző,gazdasági
vezető,ügyintéző

36.

Somogy Megyei
II.Rákóczi Ferenc
Szövényi
Györkös
Gyermekotthon,8 Balázs,igazgató,tit Zsolt,gazdasagi@ra
640,Fonyódkarsag@rakoczig koczigyermekottho
Alsóbélatelep,Bát yermekotthon.hu
n.hu
hory u.14.

37.

Somogy Megyei
II.Rákóczi Ferenc
Szövényi
Györkös
Gyermekotthon,8 Balázs,igazgató,tit Zsolt,gazdasagi@ra
640,Fonyódkarsag@rakoczig koczigyermekottho
Alsóbélatelep,Bát yermekotthon.hu
n.hu
hory u.14.

38.

Somogy Megyei
II.Rákóczi Ferenc
Szövényi
Györkös
Gyermekotthon,8 Balázs,igazgató,tit Zsolt,gazdasagi@ra
640,Fonyódkarsag@rakoczig koczigyermekottho
Alsóbélatelep,Bát yermekotthon.hu
n.hu
hory u.14.

39.

Somogy Megyei
II.Rákóczi Ferenc
Szövényi
Györkös
Gyermekotthon,8 Balázs,igazgató,tit Zsolt,gazdasagi@ra
640,Fonyódkarsag@rakoczig koczigyermekottho
Alsóbélatelep,Bát yermekotthon.hu
n.hu
hory u.14.

40.

Somogy Megyei
II.Rákóczi Ferenc
Szövényi
Györkös
személyes gondoskodást
szakmai
Gyermekotthon,8 Balázs,igazgató,tit Zsolt,gazdasagi@ra
végzők műkődési
vezető,gyermekotthon
640,Fonyódkarsag@rakoczig koczigyermekottho nyilvántartása(továbbképzés
gyermekvédelmi ügyintézője
Alsóbélatelep,Bát yermekotthon.hu
n.hu
)
hory u.14.

41.

Somogy Megyei
II.Rákóczi Ferenc
Szövényi
Györkös
intézmény ellátottak
Gyermekotthon,8 Balázs,igazgató,tit Zsolt,gazdasagi@ra
egészségügyi
640,Fonyódkarsag@rakoczig koczigyermekottho
dokumentációja(kartonok)
Alsóbélatelep,Bát yermekotthon.hu
n.hu
hory u.14.

42.

Somogy Megyei
II.Rákóczi Ferenc
Szövényi
Györkös
Gyermekotthon,8 Balázs,igazgató,tit Zsolt,gazdasagi@ra
640,Fonyódkarsag@rakoczig koczigyermekottho
Alsóbélatelep,Bát yermekotthon.hu
n.hu
hory u.14.

43.

Somogy Megyei
II.Rákóczi Ferenc
Szövényi
Györkös
Gyermekotthon,8 Balázs,igazgató,tit Zsolt,gazdasagi@ra "TESZ-1" elhelyezési javaslat
640,Fonyódkarsag@rakoczig koczigyermekottho és elhelyezési terv adatlapja
Alsóbélatelep,Bát yermekotthon.hu
n.hu
hory u.14.

44.

Somogy Megyei
II.Rákóczi Ferenc
Szövényi
Györkös
Gyermekotthon,8 Balázs,igazgató,tit Zsolt,gazdasagi@ra
640,Fonyódkarsag@rakoczig koczigyermekottho
Alsóbélatelep,Bát yermekotthon.hu
n.hu
hory u.14.

ECO-STAT gazdálkodási
rendszer

munkaügyi
vezető,munkaügyi
ügyintéző,gazdasági
vezető,ügyintéző

Jelenléti ív
nyilvántartása,vezetése

munkaügyi
vezető,munkaügyi
ügyintéző,gazdasági
vezető,ügyintéző

Térítési díjhátralék
nyilvántartása

munkaügyi
vezető,munkaügyi
ügyintéző,gazdasági
vezető,ügyintéző

GYIR nyilvántartás

igazgató,ig.helyettes,szakma
i vezető,munkaügyi
ügyintéző,gazdasági
ügyintéző

Törzslap

Kapcsolattartási napló

szakszolgálat
gyermekvédelem
ügyintézője

intézménnyel jelenleg és
korábban foglalkoztatási
jogviszonyban állók

internetes felület

személyes adat

2012. évi CXC. törvény -a
köznevelésről, 20/2012. (VIII.
intézményben pedagógus
31.) EMMI rendelet
munkakörben dolgozók
internetes felület
a nevelési-oktatási
nyilvántartása,bérszámfejtéshez
intézmények működéséről és
információk
a köznevelési intézmények
névhasználatáról

határozatlan (Az
intézmény iratkezelési
szabályzata szerint.)

intézmény pedagógus
munkakörű dolgozói

személyes adat

2011.évi CXCV. tv. Az
államháztartásról, és annak
végrehajtásáról szóló
intézmény gazdálkodására
368/2011. (XII.31.) Korm
vonatkozó adatainak valamint az
rendelet
internetes felület ellátottak letéti pénzkezelésével
Az államháztartásról szóló
kapcsolatos adatainak
2011.évi CXCV., és annak
nyilvántartása
végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII.31.) Korm
rendelet

határozatlan (Az
intézmény iratkezelési
szabályzata szerint.)

intézménnyel jelenleg és
korábban foglalkoztatási
jogviszonyban állók

intézménnyel jelenleg
foglalkoztatási
jogviszonyban állók

személyes adat

személyes adat

személyes adat

személyes adat

személyes adatok

személyes adat és
különleges adat

nevelő,gyermekfelügyelő,sz személyes adat és
akmai vezető,nevelőszülő
különleges adat

1992.évi XXXIII.Tv.

határozatlan (Az
intézmény iratkezelési
szabályzata szerint.)

személyes adat

személyes,különle
gazdasági nővér,szakfeladat
ges adat

szakmai
vezető,pedagógusok

intézménnyel foglalkoztatási
jogviszonyban állók adatainak
kezelése

Jelenléti ív vezetése az
intézmény aktív dolgozóinak
részére

A munka törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. törvény
(továbbiakban: Mt.) 134.§-a

határozatlan (Az
intézmény iratkezelési
szabályzata szerint.)

Térítési díj elmaradásának
vezetése Excel táblázatban

328/2011. (XII. 29.) Korm.
Rendelet,a személyes
gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátások
és gyermekvédelmi
szakellátások térítési díjáról
és az igénylésükhöz
felhasználható
bízonyítékokról

határozatlan (Az
intézmény iratkezelési
szabályzata szerint.)

intézmény ellátottai

internetes felület

kiküldetések,munkaügyi
nyilvántartás

1992.évi XXXIII.Tv. A
Közalkalmazottak jogállásáról
és a 2012.évi I.törvény a
munkatörvénykönyvéről,bels
ő szabályzat

határozatlan (Az
intézmény iratkezelési
szabályzata szerint.)

intézményekben
foglalkoztatási
jogviszonyban
állók,gondozottak

papír alapú

szakdolgozók továbbképzésével
kapcsolatos nyilvántartás

1993.évi III.törvény 92/DI§,8/2000.(VIII.4.)SzCsM
rendelet

határozatlan (Az
intézmény iratkezelési
szabályzata szerint.)

jogviszonyban álló
szakdolgozók

papír alapú

ellátottak egszségügyi,ápolási
adatainak nyilvántartása

1997.évi.XXXI.Tv.a
gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról

határozatlan (Az
intézmény iratkezelési
szabályzata szerint.)

alsó tagozatos tanulók
nyilvántartása

20/2012.(VIII.31.)EMMI
rendelet a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és
a köznevelési intézmények
névhasználatáról 94.§

határozatlan (Az
intézmény iratkezelési
szabályzata szerint.)

papír alapú

veszélyeztetett kiskorúak
235/1997.(XII.17)Kor.rendele
veszélyeztettségén
t a gyámhatóságok,a területi
okai,megszüntetése
gyermekvédelmiszakszolgála
módja,hazakerülés elősegítése
tok

határozatlan (Az
intézmény iratkezelési
szabályzata szerint.)

papír alapú

15/1998.(IV.30.)NM rendelet
a személyes gondoskodást
nyújtó
kapcsolattartás
agyermekjóléti,gyerekvédel
megvalósulásának figyelemmel
mi intézmények,valamint
kísérése
személyek szakmai
feladatairól és működési
feltételeiről 87.§(5)

határozatlan (Az
intézmény iratkezelési
szabályzata szerint.)

papír alapú

Excel adatbázis

papír alapú

intézményi gondozottak

alsó tagozatos tanulók

gondozottak

gondozottak

érintett nyilatkozata

személyes adat

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,

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

érintett nyilatkozata

érintett nyilatkozata

személyes adat

személyes adat

érintett nyilatkozata

név,születési hely,idő,lakcím,adószám,forgalmi
engedély száma

érintett nyilatkozata

Az adatkezelés jogalapjánál említett
jogszabályhely szerinti adatok, különösen:
gyermek neve, személyazonosító adatai,
gyermekvédelmi gyám neve

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

érintett nyilatkozata

Az adatkezelés jogalapjánál említett
jogszabályhely szerinti adatok, különösen:
tanuló neve, személyazonosító adatai

érintett nyilatkozata

jogalapot biztosító jogszabályhely szerinti
adatok,különösen:a nevelésbe vételre javasolt
kiskorú neve,személyazonosító
adatai,lakcíme,családi
körülményei,egészségi,mentális
állapota,magatartása

hatósági nyilvántartás,érintett
nyilatkozata

Az adatkezelés jogalapjánál említett
jogszabályhely szerinti adatok, különösen:
gyermek neve, törzsszáma, kapcsolattartásra
jogosult hozzátartozó neve, gyermek
véleménye, hozzátartozó véleménye a
kapcsolattartásról

www.allamkincstar.gov.hu

www.allamkincstar.gov.hu

egyedi munkaállomáson jelszóval védve

papír alapon,iratszekrényben elzárva

egyedi munkaállomáson jelszóval védve

www.gyir.hu

papír alapon,iratszekrényben elzárva

papír alapon,iratszekrényben elzárva

papír alapon,iratszekrényben elzárva

papír alapon,iratszekrényben elzárva

papír alapon,iratszekrényben elzárva

Nincs előre
meghatározva

Az intézmény
Adatvédelmi és
Adatbiztonsági
Szabályzatában
meghatározottak
szerint.

nincs

Nincs előre
meghatározva

Az intézmény
Adatvédelmi és
Adatbiztonsági
Szabályzatában
meghatározottak
szerint.

nincs

Nincs előre
meghatározva

Az intézmény
Adatvédelmi és
Adatbiztonsági
Szabályzatában
meghatározottak
szerint.

nincs

Nincs előre
meghatározva

Az intézmény
Adatvédelmi és
Adatbiztonsági
Szabályzatában
meghatározottak
szerint.

nincs

Nincs előre
meghatározva

Az intézmény
Adatvédelmi és
Adatbiztonsági
Szabályzatában
meghatározottak
szerint.

nincs

Nincs előre
meghatározva

Az intézmény
Adatvédelmi és
Adatbiztonsági
Szabályzatában
meghatározottak
szerint.

nincs

Nincs előre
meghatározva

Az intézmény
Adatvédelmi és
Adatbiztonsági
Szabályzatában
meghatározottak
szerint.

nincs

Nincs előre
meghatározva

Az intézmény
Adatvédelmi és
Adatbiztonsági
Szabályzatában
meghatározottak
szerint.

Nincs előre
meghatározva

Az intézmény
Adatvédelmi és
Adatbiztonsági
Szabályzatában
meghatározottak
szerint.

Nincs előre
meghatározva

Az intézmény
Adatvédelmi és
Adatbiztonsági
Szabályzatában
meghatározottak
szerint.

Nincs előre
meghatározva

Az intézmény
Adatvédelmi és
Adatbiztonsági
Szabályzatában
meghatározottak
szerint.

nincs

nincs

gyámhivatal,gyermekjóléti
központi gondozási hely

nincs

