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ADATVEDELMI TAJEKOZTATO
A természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében tértén6d védelmérél
és az ilyen adatok szabad aramlasarél sz6l6, az Eurépai Parlament és a Tanacs (EU)
2016/679 Rendelete (altalanos adatvédelmi rendelet, GDPR) ) és az_ informacids
Onrendelkezési jogrél és az informacioszabadsagrél szol6 2011. évi CXIl. torvény
(tovabbiakban: ,,Infotv.") alapjan

adatkezelé neve: Segité Kéz Kispesti Gondoz6 Szolgalat, a tovabbiakban: Kéltségvetési
szerv
képviseli: Balazs Piroska igazgaté
székhelye: 1193 Tancsics Mihaly u. 7.
Telefon/Fax: 06-1-282-9501
E-mail: segitokez@kispest.hu
A Koltségvetési szerv altal mUikédtetett weblap: www.segitokez.kispest.hu
(vakok és gyengén-latok
részére akadalymentesitett)
Az

Az adatvédelmi
Levélcim:
Telefon:
E-mail cim:

tisztvisel6 neve:

Erdésiné Nagy llona
1193 Tancsics Mihaly
+36/30/749-7380
ift.ierdosi@gmail.com

u.

7.

Telephelyek:
-

Csillagok Napk6zi Otthona, 1193 Budapest, Tancsics Mihaly u. 7.
Kertvarosi Idések Klubja, 1196 Budapest, Kossuth Lajos u. 202.
Wekerle Idések Klubja és Hazi Segitségnyujtast Végz6 1. sz. Munkacsoport, 1192 Budapest,
Corvin krt. 32.

-

Oszirézsa Idések Klubja, 1193 Budapest, Tancsics Mihaly u 7.
Lila Akac Idések Klubja és Hazi Segitségnyujtast Végz6 2.
sz. Munkacsoport, 1191 Budapest,

-

Ady Endre ut 110
Z6ld Didfa Gondozséhaz

A

Kéltségvetési

és Idések Klubja, 1195 Budapest, Jozsef Attila

szerv kezeli

kézalkalmazottjai

u. 77.

/ munkavallaldi személyes adatait:

adatkezelésben érintett személyek kGre, az adatkezelés célja és iddtartama pontot

lasd az

Profilalkotas: a Kéltségvetési szerv nem alkalmaz profilalkotasos adatkezelést
|. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés a k6zalkalmazotti /munkaszerzédés teljesitéséhez sziikséges,
vagy jogszabaly
alapjan, illetve a munkaltat6 jogos érdeke érvényesitéséhez sziikséges.
Az adatszolgaltatas Onkéntes, az érintett nem kételes hozzajarulasat megadni az adatkezeléshez,

ugyanakkor tudomasul veszi, hogy az adatok megadasa hianydban a Kéltségvetési szerv nem
tudja a kézalkalmazotti / munkakapcsolatot vele a megkezdeni, vagy folytatni.

ll.

Az adatkezelésben érintett személyek kére, az adatkezelés
célja és idétartama

Az adatkezelés kiterjed valamennyi kézalkalmazott /munkavallalé adataira
(érintettek),
A

Koltségvetési szerv kizarélag abbol a célbdél kezel személyes adatokat
(adatok célhoz
k6tottsége), hogy az érintettek részére a kézalkalmazotti vagy munkaszerzédésben
meghatarozott
szolgaltatasokat, kifizetéseket nyujthassa, jogszabalyi eléirasokat teljesitse, valamint
az esetleges
késObbi jogokat érvényesithesse.
Kézalkalmazottak esetében a Kézalkalmazotti térvény,
munkavallalok esetében a Munka Térvénykonyve alapjan kezeli az adatokat.
A

Kéltségvetési szerv a kévetkez6 kézalkalmazotti / munkavallaloi adatokat kezeli:

Adatkezelés célja,
indoka

Adat fajtaja

név, sziiletéskori név,

sztletés helye és ideje,
anyja neve

a kézalkalmazotti

munkaszerzédés
megkétése,

/

nyilvantartasba vétel

/

a kézalkalmazott
munkavallalé
gyermekének neve,
anyja neve, sziletési
hely és ideje,
adoazonositd jele, TAJ

szama

/

a kézalkalmazott
munkavallald személyi
adokedvezményével
kapcsolatos adatok (név,

adéazonosito jel,
betegség BNO kddja)

személyes okmanyok

a gyermek utan jaro
adékedvezmény

potszabadsag

és

igénybevétele, kételez6

adatszolgaltatasok
teljesitése
Szja tv. 40. § (1) és a
335/2009 (XII.29.)
Korm. r. alapjan jaré
adoékedvezmény
igénybevétele, kételez6

adatszolgaltatasok
teljesitése

A kozalkalmazotti /

igazolvany, lakcimkartya
tarsadalom-biztositasi

a kézalkalmazotti

,

szam, addazonosito jel,
a keres6képtelenség
igazolasa, illetve a
betegszabadsag kiadasa
érdekében a
kézalkalmazottak /
munkavallalok altal
atadott egészségligyi

adatok

lakcim

aktiv allomanyban a kézalkalmazotti /
munkaszerz6dés tartama. A
kézalkalmazotti / munkaviszony
megsztinését kévetéen archivalt
allomanyban 75 év, a nyugdij

megallapitasahoz sziikséges, esetleges
adatszolgaltatasi kérés teljesitése a
Nyugdijfolyésité felé.

munkaszerzédés
megkétése

adatai. személyi
y

|

Az adatkezelés idétartama

/
munkaszerzédés

megkétése, a

felé az
adatszolgaltatas és a
hatosagok

szUkséges

jarulékok,

adok megfizetése, a
keresdképtelenség és
betegszabadsag
elszamolasa
a munkaszerzédés
mankAtaca

aktiv allomanyban a kedvezményre
jogosultsag tartama. A kozalkalmazotti /
munkaviszony megsztinését kovetéen
archivalt allomanyban 5 év

aktiv allomanyban a kedvezményre
jogosultsag tartama és azt kévetéen 5
év. A kézalkalmazotti / munkaviszony
megsztinését kévetéen archivalt
allomanyban 5 év.
aktiv allomanyban a kézalkalmazotti /
munkaszerz6dés tartama. A
k6zalkalmazotti / munkaviszony
megsztinését kévetéen 5 év
aktiv allomanyban a kézalkalmazotti
munkaszerzédés tartama. A
k6zalkalmazotti / munkaviszony
megsztinését kévetéen a TAJ szam 75
évig az archivalt allomanyba kertll a
nyugdij megallapitasahoz szlikséges,
esetleges adatszolgaltatasi kérés
teljesitéséhez a Nyugdijfolyésito felé. Az

/

adéazonositd jel kezelése a

kézalkalmazotti / munkaviszony
megsztinését kévet6 8 év elteltével
szuinik meg
aktiv allomanyban a kézalkalmazotti /
munkaszerzédés tartama. A
muiinbavioran mannainAndAt Leuatkan

©

bankszamla szam

Adatkezelés célja,
indoka
Onkéntes hozzajarulas
alapjan, a munkabér

magan mobil telefon

Onkéntes hozzajarulas
alapjan, vészhelyzet
esetén, az Ugymenet

Adat fajtaja

kifizetésének

Az adatkezelés idédtartama
a kézalkalmazotti / munkaviszony

tartama alatt, majd megsztinését
kévetéen 5 évig

teljesitése

a kozalkalmazotti / munkaszerz6dés

folytonossaganak
biztositasa

tartama

a munkakor

betéltéséhez
szukséges végzettség

végzettséget igazolé
okmanyok masolata

meglétének

tovabba a

igazolasa,

NAV

torténd

a kézalkalmazotti / munkaviszony
tartama alatt, majd megsztinését

felé

kévetden 5 évig

adatszolgaltatas
teljesitése

ee erebateut
alkatniassagi vieagalat

a

a k6zalkalmazotti / munkaviszony
alatt, majd a megsztinést kévetd
g

aoa

jogszabaly alapjan

eredménye

bérszamfejtési lapok és
banki kivonatok,
munkaid6-nyilvantartas,

munkabeosztasi tablazat

a munkabér
kifizetésének teljesitése

a k6zalkalmazotti / munkaviszony

és igazolasa,
elszamolas a

tartama alatt, majd a megsztinést koveté
5 évig

munkavallalo felé

a munkaltato, mint

adatkezel6 Ugyfelei és
partnerei részére

tovabbitott munkatarsi
személyes adatok, a
szolgaltatasi
tevékenység

folytatasa

céljabol és az
ugyfelekkel és
partnerekkel kotott
szerzddés teljesitése
céljabol: munkatars
neve, email cime,

a szerzédésben

vallalt

szerzédés

érintett

feladat ellatasa a
vagy

kézalkalmazotti /

munkaviszonyanak
megsztinéséig

vezetékes telefonszama
és céges mobil
telefonszama
munkahelyi megfigyel6
eszk6z — biztonsagi
kamera a Zold Didfa
Gondozohaz és Idédsek
Klubjaban

céges mobiltelefon
szama

IMEI

céges bankkartya szama

6nkéntes hozzajarulas
és a Kéltségvetési
szerv jogos érdeke
alapjan, személy és

3

nap

vagyonvédelem

6nkéntes hozzajarulas
alapjan, telefonkdltség

elszamolas

Onkéntes hozzajarulas
alapjan, céges

Laue toot

214

a telefon, mint

juttatas idétartama

a kartva. mint iuttatas idétartama

Adatkezelés

Adat fajtaja

indoka

fényképek a
kézalkalmazottakrol
munkavallalokrol a
Kéltségvetési szerv
honlapjan

/

sorszamozott
belépékartya a

kézalkalmazottak /
munkavallalok részére
a munkavédelmi
képviselé altal a

célja,

Onkéntes hozzajarulas
alapjan, a tevékenység
bemutatasa az
érdekléddéknek

jogszeru belépés a
munkavégzés
tertiletére / munkaid6nyilvantartas

munkabalesetek
kivizsgalasa és a

foglalkozasi

a jogszabaly alapjan
eldirt feladat ellatasa

megbetegedés
kérulményeinek

feltarasaban vald
kézremUikédés soran
kezelt személyes adatok
alapjan, az Uj
kézalkalmazott /
munkavallalé

kivalasztasa

/

kézalkalmazottnak
munkavallalonak
jelentkezdkkel folytatott
interjuk anyaga

a kézalkalmazotti / munkaszerzédés
tartama

a kézalkalmazotti / munkaszerzédés

tartama

az érintett kozalkalmazotti /
munkaviszonyanak tartama alatt, illetve
megvaltozott munkaképességének
megallapitasara szolgalé eljaras alatt,
majd a munkaviszony megsztinést
kévetd 5 évig

onkéntes hozzajarulas
jelentkezok 6néletrajza
és mellékletei

Az adatkezelés idétartama

Onkéntes hozzajarulas
alapjan, a kivalasztasi
folyamat tamogatasa, a

déntés elokészitése

az allashirdetés megjelenését6l az

Uj

munkatars kivalasztasaig terjed6
idészak. A fel nem vett jelentkezék
anyagait a hirdetés megjelenésétol
szamitott 12. honap végéig lehet
meg6rizni
az allashirdetés megjelenésétél az uj
munkatars kivalasztasaig terjed6
id6szak. A fel nem vett jelentkezok
anyagait a hirdetés megjelenésétd!
szamitott 12. honap végéig lehet
megérizni. A felvett jelentkez6k anyaga
atkerul a személytigyi dossziéba

Az adatok

megadasa a kézalkalmazotti / munkaszerzédés megkdtésének feltétele, megadasuk
hianyaban, illetve az adatkezeléshez torténé hozzajarulas visszavonasa esetén a kézalkalmazotti
/munkaszerzédést felbontjak. A tébbi adat megaddsa onkéntes, az adatkezeléshez adott
hozzajarulas visszavonasa nem érinti a korabbi adatkezelés jogossagat.
Ill.

Az adatkezel6k kére

Adatkezelésre jogosult személynek minésillnek a Kéltségvetési szerv ez iranyu jogosultsaggal
rendelkez6 kézalkalmazottjai /munkavallaldi/megbizottjai.
IV.

Adattovabbitas, adatfeldolgozas

szerv a tevékenysége ellatasahoz jogosult adatfeldolgozét igénybe venni. Az
6nallé
déntést nem hoznak, kizarélag az adatkezelével kotétt szerzédés, és a kaadatfeldolgoz6k
pott utasitasok szerint jogosultak eljarni. A Kéltségvetési szerv, mint adatkezel6 ellenérzi az adatfeldolgozok munkajat. Az adatfeldolgoz6k tovabbi adatfeldolgozé igénybevételére csak az adatkezel6 hozzajarulasaval jogosultak.
A

Kdéltségvetési

a

Kéltségvetési szerv az igénybe vett adatfeldolgozdkat
jelen Tajékoztatoban megjeldli.
Koltsegvetési szerv a HR és szamviteli feladatok ellatasdra adatfeldolgozot vesz igénybe
szamara tovabbitja a szikséges adatokat. Gazdasagi Ellato Szervezet (GESZ) cime 1192

A

A

7.
ut
A Koltségvetési szerv adattovabbitast végez.

Budapest Ady

A
NAV

A
A
A

Endre

kozalkalmazottak/ munkavallalok adatait a GESZ Utjan tovabbitja a Tarsadalombiztosité és a

fele.

Kéltségvetési szerv az adatokat a GESZ kénywvizsgaldja szamara is tovabbitja.
Kéltségvetési szerv az adatokat a GESZ fiiggetlen belsé ellenére szamara tovabbitja.
Kéltségvetési szerv jogi Ugyeinek intézése céljAbél személyes adatokat tovabbit megbizott

jogaszanak.

V.

Az érintettek adatkezeléssel 6sszefiiggd jogaik

Tajékoztatashoz val6 jog: az érintett kérésére megfelelé méretti, nyelvli, egyszerti nyelvezetti és
adatkezelé az adatkezelés Iényeges szempontjairdl

kénnyen fellelhet6 informaciot kételes adni az
(ki, mit, mire, hogyan, mettél, meddig hasznal).

Hozzaféréshez val6 jog: a maganszemély kérhet tajékoztatast arrol, hogy térténik-e ra vonatkozo
adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait kezelik.
Adatok helyesbitésének kérése: az érintett jelezheti, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és
kérheti, hogy azok helyett mi kerlilj6n feltintetésre - az adatok pontossagaért az adatkezelét
terheli a felel6sség, igy célszerti idérél idére ellenérizni azok pontossagat.
TOrléshez val6 jog: az érintett barmikor kérheti adatai torlését. Amennyiben az adatkezelé
hozzaférést engedett harmadik személyeknek a térélni kért adatokhoz, akkor tajékoztatnia kell
mindazokat, akik szamara nyilvanossagra hozta az érintett adatot, hogy minden hivatkozast, illetve
naluk tarolt személyes adatot toréljenek.
Az adatkezelés korlatozasahoz valo jog: bizonyos esetekben a személyes adatok kezelésével
érintett személy kérheti személyes adatai kezelésének korlatozasat — példaul egy tisztazatlan,
jogvitas helyzetben, vagy akkor, ha az adatkezelés nem sziikséges mar, de az adatalany azt
mégis szeretné.

Adathordozhatésaghoz valo jog: az érintett kérheti, hogy

a ra vonatkozoéan

kezelt adatokat
tagolt, széles kérben hasznalt, géppel olvashaté formatumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja,
tovabba jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy masik adatkezelének tovabbitsa anélkiil, hogy
ezt akadalyozna az eredeti adatkezel6. Azaz megkénnyiti az adatkezeléssel érintett helyzetét,
hogy személyes adatait egyik adatkezel6té! a masikhoz vigye at.

Tiltakozashoz val6 jog: az érintett jogosult arra, hogy a sajat helyzetével kapcsolatos okokbdl
kifolyolag barmikor tiltakozzon személyes adatainak meghatarozott okbdl térténé kezelése ellen.
Ez tipikusan akkor szokott megt6rténni, amikor az érintett nem adta hozzdajarulasat személyes
adatai adott kezeléséhez.
Hozzajarulas visszavonasahoz valo jog: az érintett jogosult arra, hogy hozzajarulasat barmikor
visszavonja. A hozzajarulas visszavonasa nem érinti a hozzajarulason alapulé, a visszavonas

eldtti

adatkezelés jogszerliségét.

Adataival kapcsolatos jogainak gyakorlasat az érintett az adatkezeléhéz cimzett
nyilatkozattal
kérheti szoban, irasban, postai cimen, e-mail cimen, weboldalon — célszertien
azon a forumon,
amelyen keresztl az adatok jogszertien az adatkezeléhéz kerilltek. Szdbeli kérés esetén arrol
jegyz6k6nyvet kell felvenni és abbol egy masolatot az érintettnek atadni.
Amennyiben az érintettnek az adatkezeléssel kapcsolatban panasza van, elészér javasoljuk
az
adatkezelonél (azaz a Kéltségvetési szervnél) megtenni. A
panasz kivizsgalasara és
megvalaszolasara 25 naptari nap all az adatkezelé rendelkezésére.
Amennyiben panaszat tovabbra is fenntartja, birosaghoz (lakohely szerinti illetekes torvényszék)
vagy a Nemzeti Adatvédelmi
Informaciészabadsag Hatosaghoz az alabbi elérhet6ségeken:

és

Postacim:

Cim:
Telefon:
Fax:
E-mail:
URL

1363 Budapest, Pf.: 9.
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
+36 (30) 683-5969; +36 (30) 549-6838;
+36 (1) 391-1410
ugyfelszolgalat@naih.hu
http://naih.hu

Budapest, 2022. augusztus 1.

Balazs Piroska

igazgaté

|

Segit6 Kéz Kispesti Gondoz6 Szolgalat
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mddositast megismertem:

Kézalkalmazott / Munkavallalo neve:...........0.cccceccecceeeeceeeeeeeeeee
Datum: 2022. oo...
AlARrAS!
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