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ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

 

1. Adatkezelő: Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona Felvételt Előkészítő Csoport (FECS) 

Adatkezelő képviselője: Nagyné Egresi Krisztina 

Adatkezelő elérhetősége: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38. 

  e - mail címe: fecs@budapest.hu 

              telefonszáma: (+36) 1/374-0077 

 

2. Adatvédelmi tisztviselő 

Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Pásztor Rózsa Eszter 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: 1173 Budapest, Pesti út 117. 

                                         e-mail címe: pre@pestiut.hu 

                                         telefonszáma: (+36) 1/254-0041 

 

3. A személyes adatok kezelésének célja  
A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő idősek otthonai által nyújtott tartós bentlakásos 

szociális ellátás igénybevétele, és ennek céljából benyújtott kérelmekkel kapcsolatos ügyintézés 

biztosítása. 

 

4. Adatkezelés jogalapja 
o 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról [93. § (1) bekezdés, 

68/A. § (3) bekezdés] 

o 29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 

és a családok átmeneti otthonai által biztosított ellátások formáiról, azok igénybevételének 

rendjéről [6. § (1) bek., 2. és 3. melléklet] 

(2. melléklet ”A” adatlap:  

Hozzájárulok az adataim elektronikus úton történő rögzítéséhez, személyi okmányaim 

másolásához és az adatlapon megjelölt intézménybe való továbbításához. 

A FECS a közölt adatokat a személyi igazolvány, lakcímkártya és egyéb okmányok alapján 

ellenőrzi. 

o 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

igénybevételéről [3. § (2) bek. c) pont, (3) – (4) bek., 21. § (5) bek. b) pont, 1. számú 

melléklet] 

o 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton 

alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól [3. § (1) – 

(2) bekezdések, 4. § (1) – (2) bekezdések, 3. számú melléklet] 

o valamit az ellátást igénylő (kérelmező vagy/és törvényes képviselője -lásd „Tájékoztató”-) 

önkéntes hozzájárulása. 

 

5. Adatkezelés módja 
Idősotthoni elhelyezési kérelem beadását követően a FECS iroda a benyújtásra került iratanyagban 

szereplő adatokat kezeli papír alapon és elektronikus úton (nyilvántartásba veszi, iktatja időrendi 

sorrendben a beadványokat és az ezzel kapcsolatos intézkedéseket). A nyilvántartás vezetésének célja a 

fenti jogszabályokban meghatározott jogok érvényesülésének elősegítése. 

 

6. A személyes adatok címzettjei 
Az elhelyezési kérelemben cím szerint megjelölt idősek otthonai.  

(Hiánytalan kérelmet a FECS iroda három munkanapon belül továbbítja a kérelemben megjelölt 

otthon(ok)nak.) 

 

7. A kezelt személyes adatok köre  

 A fenti jogszabályokban meghatározott tartalmi elemek.  

 A jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatok, 

különösen a szociális rászorultság fennállása, a rászorultságot megalapozó körülményekre 

vonatkozó adatok. 
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Adatkezeléssel érintett természetes személy jogai 

 

1. Tájékoztatáshoz való jog  

 

2. Hozzáféréshez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése 

folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő 

információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy 

címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják; a személyes adatok 

tárolásának tervezett időtartama és az adatok forrása.  

 

Kérésre a FECS az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsáthatja. Az 

érintett által kért további másolatokért a FECS az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.  

 

A tájékozódáshoz való jog írásban (levelezési cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38., e - mail cím: 

fecs@budapest.hu) és az érintett személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően szóban is 

gyakorolható. 

 

3. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett kérheti a FECS által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok 

kiegészítését. 

 

4. Törléshez való jog  

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a FECS indokolatlan 

késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: 

 a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; 

 a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

 a személyes adatokat a FECS - re alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez 

törölni kell. 

 

5. Adatkezelés korlátozásához való jog 

Az érintett kérésére a FECS korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely 

lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; 

 az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 

 az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi 

igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. 

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 fontos közérdekéből lehet kezelni. 

 

6. Bírósági jogorvoslathoz való jog 

Az érintett bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem megfelelő kezelése 

következtében megsértették a jogait. 

 

7. Kiegészítő információk 

 tájékoztatjuk, hogy adatait csak a kérelemben meghatározott célból kezeljük, amennyiben a kérelem elérte célját, vagy 

ha inaktívvá vált az iratanyag (öt éves irat megőrzési időt követően) leválogatásra kerül; 

 az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, de ez nem érinti a visszavonás előtt a 

hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét; 

 amennyiben a kérelmet nem az ellátást igénylő nyújtotta be, joga van megtudni, hogy a személyes adatai milyen 

forrásból származnak (azaz a forrásra vonatkozó minden elérhető információt); 

 irat betekintési joga csak az ellátást igénylőnek (kérelmező és/vagy törvényes képviselője) vagy meghatalmazottjának 

van (ehhez szükséges a személyazonosításra alkalmas igazolványok bemutatása is). 

 

 

Budapest, 2018. június         
 

  

       Nagyné Egresi Krisztina 

FECS vezető 
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