Védőnői szolgálattal kapcsolatos adatkezelési tájékoztató
Adatkezelő/adatfeldolgozó neve: Nagyberki Község Önkormányzata
Címe (hivatalos levelezési cím): 7255 Nagyberki, ÚJVÁROS utca 1
Honlapjának elérhetősége: www.nagyberki.hu
Telefonszáma: +36 82/579-013, 82/579-007
Adószáma: 15397696-1-14
Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: 15397696-8411-321-14
Képviselője neve: Deák Gyula
Adatvédelmi felelős neve: Fentős Károly Lászlóné
Adatvédelmi felelős elérhetősége: fentosne.aniko@fentos.hu
Adatkezelési tájékoztató elérhetősége: www.nagyberki.hu, Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája
Magatartási kódex elérhetősége: Polgármesteri Hivatal titkárság
Az adott személyes adat vagy információ rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy Adatkezelési tájékoztatónak az
adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten
elfogadja, hozzájárul, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezelje.
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa. Erre
tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni weboldalát abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változásokat.
Kérésére a módosításokról értesítést küldünk, vagy megküldjük a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát.

A kezelt adatok köre és adatkezelési célok
Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(Infotv.), és az Európa Parlament és Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) rendelkezéseinek
megfelelően történik.
Tájékoztatjuk, hogy jogszabály felhatalmazása alapján más szervek (pl.: bíróság, ügyész, nyomozó hatóság,
szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás
adása, adatok közlése, átadása, iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. Ha a hatóság a
pontos célt és az adatok körét megjelölte, személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adunk ki, amely a
megkeresés céljának megvalósításához elégséges és amire a jogszabályi felhatalmazás alapot ad.
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Az adatkezelés célja: Területi védőnői ellátás
Adatkezelés leírása: Az egészségügyi alapellátások keretében gondozásba vétel, védőnői gondozás az egészségügyi
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében foglaltak szerint megállapított védőnői körzet
ellátási területén lakcímmel rendelkező személyek számára. Alapfeladat a nővédelem, a várandós anyák gondozása, a
gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás, az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a
gyermekek gondozása, az óvodában a védőnői feladatok végzése, az oktatási intézményben a tanulók ellátása, az
oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermek gondozása, családgondozás, az egyéni és
közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében és megvalósításában
részvétel. Ennek során a módszertani ajánlások alapján szűrővizsgálatok elvégzése és az észlelt eltérésről a háziorvos,
házi gyermekorvos értesítése, a gyermek fejlődését veszélyeztető tényező jelentése a gyermekjóléti szolgálat felé, az
életkorhoz kötött védőoltások szervezése, nyilvántartása, jelentése. A védőnő a gondozási feladatai során kapcsolatot
tart és együttműködik az egészségügyi alapellátás és ezen belül kiemelten a háziorvosi ellátás, továbbá a szakellátás, a
közoktatás, a gyermekjóléti, a szociális és családsegítést végző intézmények illetékes szakembereivel.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról 6. § (1), 49/2004. (V. 21.) ESzCsM
rendelet a területi védőnői ellátásról, 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 10. § (1)
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz eleget.
Érintettek: Gyermek, szülő, nevelőszülő, gondviselő,
Adatok forrása: Egészségügyi alapellátás
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Nem selejtezhető
A kezelt adatok köre, időtartama: Személyi adatok
Különleges személyes adatok: Védőnői családgondozási törzslap, családi adatlap: családtagok személyi adatai, családi
anamnézis (9. cikk (2) h pont ); Családi adatlap: családtagok személyi adatai, családi anamnézis (9. cikk (2) h pont );
Védőnői gondozási lap (9. cikk (2) b pont ); Egészségügyi adatok: anamnézis, szűrővizsgálatok/státusvizsgálatok,
védőoltások, fokozott gondozásba vétel adatai (9. cikk (2) h pont )
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
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Adatfeldolgozók:
Országos Tisztifőorvosi Hivatal (1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.)
Az adatkezelés célja: Újszülött és csecsemő gondozása
Adatkezelés leírása: A szülészeti intézmény által megküldött „Értesítés újszülöttről” című nyomtatvány, illetve idegen
gondozási körzetből átjelentkezett újszülött/csecsemő, gyermek egészségügyi törzslap megérkezését követően a
védőnő nyilvántartásba veszi az újszülöttet/csecsemőt. Amennyiben a szülésről/átjelentkezésről a védőnő nem kapott
írásos tájékoztatást, de a család rendelkezik a szülést-születést igazoló szakorvosi/anyakönyvi dokumentummal, és
bejelenti igényét a védőnői gondozásra, a védőnő nyilvántartásba veszi a újszülöttet/csecsemőt. Az újszülött
ellátásával kapcsolatos problémák esetén a hatályos jogszabályok alapján a szükséges intézkedéseket megteszi.
Amennyiben a védőnő körzetében újszülött/csecsemő gondozásának szükségességét észleli kezdeményezi a
gondozásba vételt. Az adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek
iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig,
illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról 6. § (1), 49/2004. (V. 21.) ESzCsM
rendelet a területi védőnői ellátásról, 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 10. § (1)
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz eleget.
Hiányos személyes vagy különleges adat ismerete nélkül a segítség nyújtás nem valósul meg.
Érintettek: Gyermek, szülő, nevelőszülő, gondviselő
Adatok forrása: Egészségügyi alapellátás, szülészeti intézmény, szülő, nevelőszülő,
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete
A kezelt adatok köre, időtartama: A gondozott neve: 30 év; A gondozott születési helye és ideje: 30 év; A gondozott
állandó lakcíme: 30 év; A gondozott anyja neve: 30 év; A gondozott TAJ száma: 30 év
Különleges személyes adatok: Védőnői gondozási lap: 30 év (9. cikk (2) h pont ); Orvosi szakvélemények: 30 év (9. cikk
(2) h pont ); Egyéb orvosi dokumentumok másolata: 30 év (9. cikk (2) h pont )
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Az adatkezelés célja: Várandós anyák gondozása
Adatkezelés leírása: A védőnő a gondozás során a gondozási könyvben, egyéb dokumentumokban rögzíti, vezeti és
kezeli a várandós személyes és különleges adatait. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a
közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok
között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 2.§.; és 3.§.; 26/2014. (IV. 8.)
EMMI rendelet a várandósgondozásról 1. Általános rendelkezések pontja és a 5. A várandósgondozásban
közreműködők további feladatai 9.§. pontjai; 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: Ter.véd.r.) 7. számú
melléklete szerinti Várandós nyilvántartó és Várandós anya törzslapja dokumentumok vezetése, valamint az 1995. évi
LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm.
rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános
közigazgatási rendtartásról, a 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének
kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Hiányzó személyes adat esetén a közfeladat nem
végezhető el.
Érintettek: Váradós anya
Adatok forrása: Váradós anya
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete
A kezelt adatok köre, időtartama: A gondozott neve: 30 év; A gondozott állandó lakcíme: 30 év; A gondozott
tartózkodási helye: 30 év; A gondozott TAJ száma: 30 év; A gondozott adószáma: 30 év; A gondozott születési helye és
ideje: 30 év; A gondozott anyja neve: 30 év; A gondozott legközelebbi hozzátartozója: 30 év
Különleges személyes adatok: Orvosi szakvélemény, egyéb egészségügyi vizsgálatok eredménye: 30 év (9. cikk (2) b
pont )
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozók:
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Országos Tisztifőorvosi Hivatal (1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.)
Az adatkezelés célja: Iskola- és ifjúságegészségügyi ellátás
Adatkezelés leírása: A 3-18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti, középfokú nappali rendszerű iskolai oktatásban
résztvevők megelőző jellegű, az egészségügyi alapellátás keretében szervezett iskola- és ifjúságegészségügyi ellátás,
ennek keretében végzett, a betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló szűrővizsgálatok során a személyes
illetve a különleges egészségügyi adatok kezelése.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról 1.§.; 49/2004. (V. 21.)
ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról,1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 10.
§.; valamint az 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről,
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi
CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, a 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes
irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Hiányos személyes adat ismerete nélkül az érintett
személy nem tud részt venni a szűrővizsgálaton.
Érintettek: Gyermek, szülő, más törvényes képviselő, gondviselő
Adatok forrása: Gyermek, szülő, más törvényes képviselő, gondviselő, háziorvos, házi gyermekorvos
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete
A kezelt adatok köre, időtartama: Érintett személy neve: 30 év; Érintett személy állandó lakcíme: 30 év; Érintett
személy TAJ száma: 30 év; Szülő, más törvényes képviselő, gondviselő neve: 30 év; Szülő, más törvényes képviselő,
gondviselő aláírása: 30 év
Különleges személyes adatok: Érintett személy szakorvosi vélemény: 30 év (9. cikk (2) h pont )
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Az adatkezelés célja: Csecsemő-, gyermek-, ifjúsági tanácsadás
Adatkezelés leírása: Csecsemő-, gyermek-, ifjúsági tanácsadáson részt vevő gondozottak és a legközelebbi
hozzátartozó személyes és különleges adatait rögzíti és kezeli. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat
a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok
között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): 2015. évi CXXIII. Törvény az egészségügyi alapellátásról, 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet a
területi védőnői ellátásról 3.§.; valamint az 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a
magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének
általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, a 78/2012. (XII. 28.) számú
az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári
terv)
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Hiányzó személyes adat esetén a közfeladat nem
végezhető el.
Érintettek: Legközelebbi hozzátartozó, érintett személy
Adatok forrása: Érintett személy
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete
A kezelt adatok köre, időtartama: A gondozott neve: 30 év; A gondozott születési helye és ideje: 30 év; A gondozott
állandó lakcíme: 30 év; A gondozott anyja neve: 30 év; A gondozott TAJ száma: 30 év; Legközelebbi hozzátartozó neve:
30 év
Különleges személyes adatok: Orvosi szakvélemény: 30 év (9. cikk (2) a pont ); Egyéb orvosi dokumentumok másolata:
30 év (9. cikk (2) b pont )
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Címzettek: Háziorvos, gyermekorvos
Az adatkezelés célja: Tanácsadás családok részére
Adatkezelés leírása: Családok részére segítségnyújtás egészségi állapottal, az életmóddal kapcsolatban gondozási terv
alapján és szükség szerint gondozás végzése során kezelt személyes adatok. Adatkezelő az adatkezelés során
keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint
iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.
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Az adatkezelés jogalapja: Közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához
Vonatkozó jogszabály(ok): 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról, valamint az 1995. évi LXVI.
törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a
közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási
rendtartásról, a 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM
rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Hiányos személyes adat ismerete nélkül az érintett
személy vagy személyek részére tanácsadás nem tartható.
Érintettek: Érintett személy, Szülő, más törvényes képviselő, gondviselő
Adatok forrása: Érintett személy
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete
A kezelt adatok köre, időtartama: Érintett személy neve: 30 év; Érintett személy ideiglenes lakcíme: 30 év; Érintett
személy állandó lakcíme: 30 év; Szülő, más törvényes képviselő, gondviselő neve: 30 év; Szülő, más törvényes
képviselő, gondviselő lakcíme: 30 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozók:
Országos Tisztifőorvosi Hivatal (1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.)
Címzettek: Háziorvos, szakorvos
Az adatkezelés célja: Környezettanulmány készítése
Adatkezelés leírása: A védőnő hivatalból, írásban kapott felkérés és cél megjelölése esetén a környezettanulmány
során rögzíti és kezeli a gondozott személyes, illetve különleges adatait. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett
ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az
iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény, Az egészségügyi és a hozzájuk
kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény; A területi védőnői ellátásról
szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet, valamint az 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a
magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének
általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, a 78/2012. (XII. 28.) számú
az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári
terv)
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Hiányzó személyes adat esetén a közfeladat nem
végezhető el.
Érintettek: Gondozott, érintett személy
Adatok forrása: Gondozott, érintett
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete
A kezelt adatok köre, időtartama: Gondozott neve: 30 év; Gondozott anyja neve: 30 év; Gondozott születési helye,
ideje: 30 év; Gondozott állandó lakcíme: 30 év; Legközelebbi hozzátartozó adatai: 30 év
Különleges személyes adatok: Egészségügyi dokumentumok másolata: 30 év (9. cikk (2) b pont ); Orvosi szakvélemény:
30 év (9. cikk (2) b pont )
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Címzettek: Környezettanulmányt kérő intézmény
Az adatkezelés célja: Kiskorú veszélyeztetése
Adatkezelés leírása: Kiskorú gyermek veszélyeztetésének észlelése és jelzése esetén, személyes illetve különleges
adatok kezelése. Az Intézmény az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek
iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig,
illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): 2017. évi XCV. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 1997. évi XXXI.
törvénynek a gyermekvédelem rendszerének megerősítése érdekében történő, valamint egyéb törvények
módosításáról, 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és
védelméről, 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról, valamint az 1995. évi LXVI. törvény a
köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a
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közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási
rendtartásról, a 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM
rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Hiányos személyes adat esetén jogi kötelezettségének
nem tesz eleget.
Érintettek: Szülő gondviselő, nevelőszülő, családbafogadó
Adatok forrása: Szülő gondviselő, nevelőszülő, családbafogadó
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete
A kezelt adatok köre, időtartama: Gyermek neve: 30 év; Gyermek állandó lakcíme: 30 év; Gyermek ideiglenes lakcíme:
30 év; Szülő, más törvényes képviselő, gondviselő neve: 30 év; Szülő, más törvényes képviselő, gondviselő állandó
lakcíme: 30 év
Különleges személyes adatok: Szakorvosi vélemény: 30 év (9. cikk (2) b pont )
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozók:
Országos Tisztifőorvosi Hivatal (1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.)
Címzettek: Rendőrség, gyámhivatal
Az adatkezelés célja: Krónikus betegek, magatartási zavarokkal küzdő tanuló életvitelének segítése
Adatkezelés leírása: Krónikus betegek, magatartási zavarokkal küzdő tanuló életvitelének segítése során, személyes és
egyéb különleges adatok kezelése. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó
szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat
selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.
Az adatkezelés jogalapja: Közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához
Vonatkozó jogszabály(ok): 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról 3.számú melléklete;
49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról 3.§. dg) bekezdése, 1998. évi XXVI. törvény 4. §-ának a)
pontja szerinti fogyatékossággal élő, valamint a magatartási zavarokkal küzdő gyermek és családja életviteléhez
segítségnyújtás és tanácsadás együttműködve a háziorvossal és szükség esetén más illetékes szakemberekkel,
valamint az 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005.
(XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL.
törvény az általános közigazgatási rendtartásról, a 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes
irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Hiányos személyes vagy különleges adat ismerete nélkül
a segítség nyújtás nem valósul meg.
Érintettek: Érintett személy
Adatok forrása: Érintett személy
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete
A kezelt adatok köre, időtartama: Érintett személy neve: 30 év; Érintett személy állandó lakcíme: 30 év; Szülő, más
törvényes képviselő, gondviselő neve: 30 év; Szülő, más törvényes képviselő, gondviselő lakcíme: 30 év
Különleges személyes adatok: Szakorvosi vélemény: 30 év (9. cikk (2) b pont ); Kórházi zárójelentések másolata: 30 év
(9. cikk (2) b pont )
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Címzettek: Háziorvos, szakorvos
Az adatkezelés célja: Gyermekágyas gondozása
Adatkezelés leírása: A gyermekágyas anya szükségleteire épített gondozási tevékenység, az anya és az újszülött
állapotának folyamatos monitorozására terjed ki, figyelembe véve a szakmai elvárásokat. A védőnő feladata, hogy
folyamatos megfigyelésen alapuló tanácsadással és egészségneveléssel - támogassa (és menedzselje) az újszülött
időszak zavartalan, harmonikus folyamatát, az újszülött testi, lelki, szellemi és szociális jól-léte és a zavartalan
adaptációja érdekében, - segítséget nyújtson a családnak az egészségkárosodások elkerülése érdekében, - felfigyeljen
az újszülött életében bekövetkező kedvező vagy kedvezőtlen változásokra. A védőnő a gyermekágyas és az újszülött
egészséges fejlődése érdekében folyamatos egyénre szabott tervezett és célzott gondozást végez. Adatkezelő az
adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi
követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba
adásáig kezeli.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
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Vonatkozó jogszabály(ok): 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról 6. § (1), 49/2004. (V. 21.) ESzCsM
rendelet a területi védőnői ellátásról, 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 10. § (1)
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Hiányzó személyes adat esetén a közfeladat nem
végezhető el. Az adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz eleget.
Érintettek: Gyermek, szülő, nevelőszülő, gondviselő
Adatok forrása: Szülő, nevelőszülő, gondviselő
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete
A kezelt adatok köre, időtartama: A gondozottak neve (anya és csecsemő): 30 év; A gondozottak születési helye és
ideje (anya és csecsemő): 30 év; A gondozottak állandó lakcíme (anya és csecsemő): 30 év; A gondozottak anyja neve
(anya és csecsemő): 30 év; A gondozottak TAJ száma (anya és csecsemő): 30 év
Különleges személyes adatok: Védőnői gondozási lap: 30 év (9. cikk (2) h pont ); Családi adatlap: családtagok személyi
adatai, családi anamnézis: 30 év (9. cikk (2) h pont ); Orvosi szakvélemények: 30 év (9. cikk (2) h pont ); Egyéb orvosi
dokumentumok másolata: 30 év (9. cikk (2) h pont )
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozók:
Országos Tisztifőorvosi Hivatal (1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.)
Címzettek: Háziorvos, gyermekorvos

Az érintett jogai
A jogszabályoknak megfelelve az érintettek az alábbi főbb jogaikat gyakorolhatják (részleteket a GDPR tartalmaz):

Tájékoztatáshoz, hozzáféréshez való jog:
Az adatkezelés teljes tartama alatt az érintett jogosult a megadott elérhetőségeken tájékoztatást és hozzáférést kérni
az Adatkezelő által kezelt személyes adatokról, valamint az adatkezelés jellemzőiről, különösen:
-

az Adatkezelő és kapcsolattartójának, adatvédelmi tisztviselőjének (ha van), felelősének kilétéről,
elérhetőségeiről,
az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, amennyiben
adatfeldolgozó igénybevételére kerül sor,
az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, amennyiben adattovábbításra kerül sor,
az esetlegesen bekövetkezett 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)

Helyesbítéshez való jog:
Az érintett jogosult kérelmezni személyes adatainak helyesbítését: Amennyiben adatai megváltoztak, vagy nem
pontosak, akkor kérelmére - a személyes adatok kezelésének ideje alatt - bármikor módosítja azokat az Adatkezelő.
Ezt az igényét a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti.

Törléshez való jog:
Az Érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az érintett bármikor visszavonhatja hozzájárulását és kérheti,
hogy adatait törölje az Adatkezelő, amennyiben az adatkezelésnek nincs további jogalapja. A visszavonás nem érinti a
visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Adatkezelő indokolatlan
késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
-

személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon
kezelték;
az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más
jogalapja;
az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség
teljesítéséhez törölni kell;
a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával
kapcsolatosan került sor.
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Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a
tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós
vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy
archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Adatkezelés korlátozásához való jog:
Az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha ezt kéri az érintett.
Az érintett a következő esetekben kérheti az adatai korlátozását:
-

amennyiben vitatja adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely
lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát
amennyiben az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi adatainak törlését és ehelyett kéri azok
korlátozását
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli
azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítésének vagy védelméhez
az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg
megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos
indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak
védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Adatkezelő az
érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Tiltakozáshoz való jog:
Az érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha adatainak kezelését az Adatkezelő saját vagy egy harmadik
fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, vagy közérdekű/Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges jogalapból kezeli. Ebben az esetben a személyes
adatot nem kezelheti tovább az Adatkezelő, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos
okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben (kivéve
közvetlen üzletszerzés, ehhez kapcsolódó profilalkotás), vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Tiltakozás közvetlen üzletszerzés esetén:
Tiltakozhat, ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, ideértve a profilalkotást is,
amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés
érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás:
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a
profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben
érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés
megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy
tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét
szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
Adathordozhatósághoz való jog:
Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés
automatizált módon történik, vagyis az érintettek adatait gépi nyilvántartással kezelik, az érintett jogosult arra, hogy a
rá vonatkozó, az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt,
géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt az
adatkezelő akadályozná. (Az érintett adathordozhatósághoz való joga).

Általános szabályok
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon
belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén,
figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal
meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem
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kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a
kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint
arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen
megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy
tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, észszerű díjat
számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy
adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul,
vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az
érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat
számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban
kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Panasz benyújtáshoz vagy bírósági jogorvoslathoz való jog
Jogai sérelme esetén célszerű egyeztetést kezdeményeznie Adatkezelő képviselőjével a megadott elérhetőségeken.
Amennyiben ez nem vezet eredményre, vagy nem kívánja, jogosult bírósághoz vagy panasszal a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulnia.
Bírósági eljárás kezdeményezése esetén a bíróság soron kívül jár el. Dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.
A NAIH elérhetőségei:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefonszám: +36 1 3911400; fax: +36 1 3911410;
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: naih.hu
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