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A Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Egyesített 

Szociális Intézmény által a Fáy utca és környéke integrált szociális rehabilitációja VEKOP 6.2.1.-

15 2016-00002 azonosító számú európai uniós forrásból finanszírozott pályázatban résztvevő 

természetes személyek vonatkozásában nyújtandó adatkezelési tájékoztatója 

 

1. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK 

Jelen Tájékoztatót a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 

Egyesített Szociális Intézmény („Adatkezelő”) készítette és bocsátotta ki annak érdekében, hogy a jelen 

tájékoztatóban részletezett adatkezelések kapcsán az érintetteket, nevezetesen az adatfelvételi ívet 

kitöltőket, illetve a tárgybeli projektben résztvevő szakembereket a GDPR 13. cikke alapján megfelelő 

módon tájékoztassa adataik kezeléséről és az őket az adatkezelés kapcsán megillető jogosítványokról. 

A Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Egyesített Szociális 

Intézmény a tudomására jutott személyes adatokat a mindenkori jogszabályi rendelkezéseknek 

megfelelően - így különösen a GDPR, az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) – kezeli. 

Jelen Tájékoztató az Adatkezelő a Fáy utca és környéke integrált szociális rehabilitációja VEKOP 6.2.1.-

15 2016-00002 azonosító számú európai uniós forrásból finanszírozott pályázatban résztvevő 

természetes személyek (a célcsoportbeli érintettek, a teljesítésben résztvevő szakemberek) személyes 

adatai vonatkozásában végzett adatkezelésének részleteit foglalja magában.  

2. AZ ADATKEZELŐ NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI 

Az Adatkezelő (a GDPR 4. cikkének 7. pontja alapján):  

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Egyesített 

Szociális Intézmény 

 székhely és postacím:  1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17. 

 e-mail cím:   intezmenykozpont@gmail.com 

 honlap cím:   www.eszi18.hu; 

 

3. AZ ADATVÉDELMI FELELŐS 

 Bálint Ramóna 

 e-mail cím: firtko@drfirtko.hu 

 

4. AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATA 

 Az érintett (adatfelvételi ívet kitöltő) tájékoztatást kap az adatok kezelésével kapcsolatban, 

 kitölti az adatfelvételi ívet, átadja az adatfelvételi ívet a kitöltésben közreműködő személynek, 

 a közreműködő személy a pályázat elektronikus rendszerében történő rögzítés céljából 

továbbítja az 5. pont szerinti címzettnek az érintett személy az adatait, 

 az elektronikus rendszerben az adatok elérhetővé válnak a Miniszterelnökség számára. 

 Az érintett az adatfelvételi ív kitöltését bármikor megtagadhatja, a már kitöltött adatfelvételi 

ívet visszakérheti, vagy az adatok rögzítése előtt kérheti, hogy a rögzítést ne hajtsák végre.

http://www.eszi18.hu/
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5. AZ ADATKEZELŐ TERMÉSZETES SZEMÉLYEK VONATKOZÁSÁBAN VÉGZETT ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGÉNEK 

ÖSSZEFOGLALÁSA  

 

# Adatkategória Kezelt adatok Adatkezelés célja Jogalap # Adatkezelés 

időtartama 

Érintettek jogai Címzettek / 

Adatfeldolgozó 

1. Az 

adatfelvételi 

kérdőívet 

kitöltő 

természetes 

személyek 

személyes 

adatai 

 Neme 

 Családi és utóneve 

 Születéskori családi 

és utóneve 

 Születési helye 

 Születési ideje 

 Anyja születési 

családi és utóneve 

 TAJ szám 

 Lakóhelye (állandó 

lakcíme) 

 Tartózkodási helye 

(ha nem azonos a 

lakóhellyel) 

 Állampolgársága 

 Értesítési címe: (ha 

nem azonos a 

lakóhellyel, vagy a 

tartózkodási 

hellyel) 

A Fáy utca és környéke 

integrált szociális 

rehabilitációja projekt 

eredménymutatói 

előállításának a 

biztosítása. 

A cél az, hogy elérhető 

legyen az ESZA által 

támogatott 

intézkedések nyomán 

elért uniós szintű 

eredmények pontosabb 

monitoringja és 

értékelése. 

Az érintettek 

arcképének a kezelése 

kifejezetten a projekt 

dokumentálása, 

 az adatkezelés az 

adatkezelőre 

vonatkozó jogi 

kötelezettség, 

nevezetesen a Fáy 

utca és környéke 

integrált szociális 

rehabilitációja 

projektre 

vonatkozó 

támogatási 

szerződésben, 

illetve 

megvalósíthatósá

gi tanulmányban 

vállalt 

eredménymutatók 

teljesítéséhez 

szükséges - 

GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés c) 

pontja alapján 

 az érintett 

hozzájárulása - 

GDPR 6. cikk (1) 

Az adatfelvételi 

ívek kitöltésétől 

2027. december 31. 

napjáig, illetve 

amennyiben a 

fenntartási időszak 

végének dátuma 

ennél későbbi, úgy 

a fenntartási 

időszak végéig. 

Kivéve, ha az 

érintett ezen 

időszak alatt kéri a 

személyes 

adatainak a törlését. 

 Tájékoztatáshoz 

való jog 

 Hozzáféréshez 

való jog 

 Helyesbítéshez 

való jog 

 Korlátozáshoz 

való jog 

 Adathordozható

sághoz való jog  

 Városrehabilit

áció18 Zrt. 

(1181 

Budapest, 

Üllői út 423. 2. 

em. 1.) 

 Az érintett 

személyes 

adatát rögzítő 

személy  
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 Telefonszám 

 E-mail 

 Munkavégzéssel és 

iskolai 

végzettséggel kap 

 Adatok arra 

vonatkozólag, hogy 

az érintett jogosult-

e bármilyen 

gyermekgondozási 

díjra 

 Arcképmása 

(különleges adat) 

 Nemzetiségi adatok 

(különleges adat) 

 Megváltozott 

munkaképességgel 

kapcsolatos adat 

(különleges adat) 

 Fogyatékossággal 

kapcsolatos adat 

(különleges adat) 

 Hajléktalan 

állapotra vonatkozó 

adat (különleges 

adat)  

 

 

prezentálása érdekében 

történik. 

Az érintettek 

személyére vonatkozó 

adatok csak a 

Miniszterelnökség 

kezelésében lesznek 

elérhetőek, az Irányító 

Hatóság és az Európai 

Bizottság csak 

statisztikai adatokat 

kap meg a rendszeres 

adatszolgáltatásban. 

bekezdés a) 

pontja alapján 
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2. A projektben 

résztvevő 

szakemberek, 

adatot rögzítő 

természetes 

személyek 

személyes 

adatai 

 Családi és utóneve 

 Születéskori családi 

és utóneve 

 Anyja neve 

 Születési hely 

 Születési idő:  

 Adóazonosító jel 

 TAJ szám: 

 A 

szakemberrel 

kötött 

szerződés 

teljesítése, 

kapcsolattartás

, esetleges 

jogvita 

rendezése. 

 A Fáy utca és 

környéke 

integrált 

szociális 

rehabilitációja 

projekt 

eredménymuta

tói 

előállításának 

a biztosítása. 

Az adatkezelés olyan 

szerződés teljesítéséhez 

szükséges, amelyben az 

érintett az egyik fél- 

GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés b) pontja 

alapján 

Az adatfelvételi 

ívek kitöltésétől 

2027. december 31. 

napjáig, illetve 

amennyiben a 

fenntartási időszak 

végének dátuma 

ennél későbbi, úgy 

a fenntartási 

időszak végéig. 

 Tájékoztatáshoz 

való jog 

 Hozzáféréshez 

való jog 

 Helyesbítéshez 

való jog 

 Törléshez való 

jog (kizárólag 

jogellenesség 

esetén) 

 Korlátozáshoz 

való jog 

 Adathordozható

sághoz való jog  

Városrehabilitáció18 

Zrt. (1181 Budapest, 

Üllői út 423. 2. em. 1.) 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az adatfeldolgozói kör változhat. A mindenkori aktuális adatfeldolgozói lista az alábbi internetes elérhetőségen érhető el: 

www.eszi18.hu; 

 

  

http://www.eszi18.hu/


 

  

 

 

6. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

6.1. A papír alapú iratanyagok tárolása elzárt, biztonságos helyen történik.  

6.2. Az elektronikusan tárolt adatokhoz, iratokhoz kizárólag a munkakörük alapján jogosult 

személyek férnek hozzá munkaköri feladataik teljesítése érdekében (hozzáférési 

jogosultsági rendszer). A hozzáférési jogosultságok kiadása szabályozott.  

6.3. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, 

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a 

véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából 

fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

6.4. Az adatbiztonság megtervezésekor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika 

mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, 

amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan 

nehézséget jelentene a Társaságnak.  

6.5. Levelezőrendszer 

6.5.1. A Társaság levelezőrendszerének magáncélra történő használata tilos. 

6.5.2. Munkatárs mind büntetőjogi, mind polgári peres eljárásban teljes felelősséggel 

tartozik amennyiben a jelen GDPR szabályokat megszegi. 

 

7. ÉRINTETTI JOGOK 

Az érintett jogait részletesen a jelen Adatkezelési tájékoztatónk tartalmazza, amely elérhető a 

Adatkezelő honlapján, illetve a székhelyén. Kiemeljük ebből, hogy az érintettnek joga van az átlátható 

tájékoztatáshoz, a kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítéséhez. A felügyeleti hatóság 

panaszt tehet. Joga van adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági 

jogorvoslathoz.  

Az adatkezelőnek elő kell segítenie az érintett jogainak a gyakorlását.  Az adatkezelő indokolatlan 

késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül 

tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. 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. 

Az adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést díjmentesen 

biztosítja, azonban a jogszabályban írt esetekben díj számítható fel 

A Tájékoztatóban meghatározott Személyes Adatok kezelése kapcsán az érintett részére az alábbi 

jogokat biztosítjuk: 



 

  

 Hozzáféréshez való jog; 

 Tájékoztatáshoz való jog; 

 Helyesbítéshez való jog; 

 Törléshez való jog; 

 Az adatkezelés korlátozásához való jog; 

 Adathordozhatósághoz való jog; 

Az alábbiakban az érintettek egyes jogai kerülnek részletezésre: 

7.1. Hozzáféréshez és tájékoztatáshoz való jog 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad arról, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e. 

Amennyiben igen, az Adatkezelő a hozzáférés biztosítása mellett tájékoztatja az érintettet a kezelt 

adatok kategóriáiról, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés címzettjeiről, vagy a címzettek 

kategóriájáról, az adatok tárolásának időtartamáról, vagy az időtartam meghatározásának 

szempontjairól, az érintteti jogok gyakorlásáról, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatósághoz (NAIH) történő panasz bejelentési jogról, az adatok forrásáról, valamint az automatizált 

döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is. Az Európai Unión, illetve az Európai Gazdasági 

Térségen kívülre történő adattovábbítás esetén az érintett tájékoztatást kap az adattovábbítással 

kapcsolatban biztosított megfelelő garanciákról is. 

7.2. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy adatai helyesbítését kérje az Adatkezelőtől azok pontatlansága esetén. 

Amennyiben az Adatkezelő által kezelt Személyes Adatok helyesbítése szükséges, úgy az érintett 

írásban (postai úton, vagy e-mailen keresztül) kérheti az adatok helyesbítését a helyes adat 

megjelölésével.  

Az érintett köteles az Adatkezelő által kezelt bármely Személyes Adatában bekövetkezett változást az 

Adatkezelőnek írásban (postai úton vagy e-mailen keresztül) haladéktalanul, de legkésőbb a változást 

követő 5 napon belül bejelenteni. Jelen értesítés elmaradása vagy késedelmes teljesítése miatt az 

Adatkezelőt ért kárért a mulasztó érintett felel. 

7.3. Törléshez 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 a GDPR-ban (17. cikk) meghatározott esetekben1. 

                                                           
1 17. cikk (1) bek. szerinti esetek: 
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon 

kezelték; 
b) az érintett visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja 

értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 
c) az érintett a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezeléseó ellen, és nincs elsőbbséget élvező 

jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen; 
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 



 

  

Abban az esetben, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a Személyes Adatokat, vagyis azokat 

harmadik személyek részére továbbította, az érintett törléshez való jogának gyakorlása esetén az 

Adatkezelő megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket, hogy tájékoztassa azokat a további 

adatkezelőket, akik részére a Személyes Adatok továbbította, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban 

forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve 

másodpéldányának törlését. 

7.4. Az adatkezelés korlátozhatóságához való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha  

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát; 

 az adatkezelés jogellenes; 

 az adatkezelőknek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett 

igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen. 

7.5. Adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az 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 

Adatkezelő, ha: 

 az adatkezelés hozzájáruláson alapul; és 

 az adatkezelés automatizált módon történik. 

 

8. AZ ADATVÉDELMI FELÜGYELETI HATÓSÁGHOZ, BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS 

JOGA 

Az érintettek jogorvoslati lehetőséggel, panasszal élhetnek az adatkezeléssel kapcsolatosan a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), melynek elérhetőségei az alábbiak: 

 postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

 cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

 telefonszám: +36 (1) 391-1400 

 fax: +36 (1) 391-1410 

 e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 honlap: http://naih.hu 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a fent írtakon túl Ön jogosult Adatainak GDPR-ba ütköző kezelésével 

kapcsolatosan bírósági igényérvényesítésre: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék 

                                                           
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség 

teljesítéséhez törölni kell; 
f) a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://naih.hu/


 

  

hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási 

helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

9. KÁRTÉRÍTÉS ÉS SÉRELEMDÍJ 

 Minden olyan személy, aki az Adatkezelőnek vagy az Adatfeldolgozónak felróható okból az 

adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt 

szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy az Adatfeldolgozótól kártérítésre 

jogosult.  

 Az Adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott 

károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat 

terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta 

vagy azokkal ellentétesen járt el.  

 A Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt 

előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség. 

 

A jelen Adatvédelmi tájékoztató elválaszthatatlan részét képezi  

 Az ESZA adatszolgáltatási rendszer adatfelvételi ívéhez tartozó ADATKEZELÉSI 

TÁJÉKOZTATÓ 

 NYILATKOZAT - személyes adatok felvételéhez projektbe való belépéskor 

 NYILATKOZAT - személyes adatok felvételéhez projektből való kilépéskor 

 Vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatok 

 

Bálint Ramóna 

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Egyesített 

Szociális Intézmény  

 

 


