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Sorszám Az adatbázis neve

A kezelt adat minősítése

Az adat formátuma

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

1 Igénybe vett szabadságok
nyilvántartása
2 Várakozók listája

személyes adatok

papír alapon

személyes adat, különleges adat

elektronikus nyilvántartás,
Gondozotti programban

az intézményi munkatársak által tárgyévben igénybe vett szabadságok
nyilvántartása
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvényben meghatározott jogok érvényesülésének elősegítése

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv folyamatos
134 § (1) bekezdés c) pontja alapján
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról folyamatos, szociális ellátásra
szóló 1993. évi III. törvény 20. § (1) bekezdése
való jogosultság
megszűnésétől számított öt év
elteltével, vagy ha az ellátásra
vonatkozó igény a teljesítését
megelőzően megszűnik
törölni kell az adatot.

3 Ellátottak nyilvántartása

személyes adat, különleges adat

elektronikus nyilvántartás,
Gondozotti programban

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvényben meghatározott jogok

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról folyamatos, szociális ellátásra Az intézmény által nyújtott szociális
szóló 1993. évi III. törvény 20. § (4) bekezdése
való jogosultság
szolgáltatást igénybe vevők
megszűnésétől számított öt év

érintettek
nyilatkozata

4 Egyéni rehabilitációs program

személyes adat, különleges adat

papír alapú

Egyénre szabottan határozza meg az ellátásban részesülő állapotának
megfelelő feladatokat és azok módszereit.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális
folyamatos
intézmények szakmai feladatairól és működési
feltételeiről szóló 1/2000. SZCSM rendelet

A rehabilitációs ellátást igénybe vevők

érintettek
nyilatkozata

5 Egyéni gondozási terv

személyes adat, különleges adat

papír alapú

Egyénre szabottan határozza meg az ellátásban részesülő állapotának
megfelelő gondozási, ápolási feladatokat és azok megvalósulását.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális
folyamatos
intézmények szakmai feladatairól és működési
feltételeiről szóló 1/2000. SZCSM rendelet

Ápolás-gondozást igénybe vevők

érintettek
nyilatkozata

6 Központi elektronikus nyilvántartás a
szolgáltatást igénybe vevőkről

személyes adat

elektronikus nyilvántartás, web A KENYSZI országosan egységes, operatív, a napi tevékenységet
alapú
nyilvántartó rendszer, melynek fő célja a szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltatások állami finanszírozása, ellenőrzésének
megalapozása

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
igénybevevői nyilvántartásról és az országos
jelentési rendszerről 415/2015.(XII.23.)
kormányrendelet

az ellátást igénybe vevők, ellátásra
várakozók

érintettek
nyilatkozata

7 Megállapodás

személyes adat

papír alapú

Az intézmény(szolgáltató) vagy az általa megbízott személy az ellátást A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról intézményi jogviszony alatt
igénylővel, illetve törvényes képviselőjével írásban megállapodást köt. szóló 1993. évi III. törvény 94/C §

az ellátást igénybe vevők

érintettek
nyilatkozata

8 dolgozókkal kapcsolatos nyilvántartás a személyes adatok
KIRA programban

Központosított illetményszámfejtő rendszer (KIRA)

az intézménnyel közalkalmazotti és MT. jogviszonyban állókról
nyilvántartás

ÁHT. 368/2011.(XII.31) végrehajtási rendelet

Az intézménnyel közalkalmazotti
dolgozók
jogviszonyban álló munkavállalók és
hivatalos
MT. dolgozók (Olajág Otthon: ellátottak) dokumentumai

9 Jelenléti ív

munkaidő nyilvántartás

Jelenléti ív dolgozónként papír
alapon

az intézménnyel közalkalmazotti és MT. jogviszonyban állók
munkaidő nyilvántartása

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv folyamatos
134 § (1) bekezdés

Az intézménnyel közalkalmazotti
érintettek
jogviszonyban álló munkavállalók – MT. nyilatkozata
dolgozók (Olajág Otthon: ellátottak)

10 Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság Integrált Adatkezelő
rendszer – várólista
11 Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság Integrált Adatkezelő
rendszer – szociális ellátottak
12 Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság Integrált Adatkezelő
rendszer – térítési díj

személyes adat, különleges adat

elektronikus, web alapú

A szolgáltatásra vonatkozó igény érkezés napján nyilvántartásba
vétel.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról ellátás kérelmének ideje alatt
szóló 1993. évi III. törvény 20. §

a szolgáltatást igénybe vevő és törvényes érintettek
képviselője
nyilatkozata

személyes adat, különleges adat

elektronikus, web alapú

Az ellátást igénybe vevő adatainak kezelése.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról intézményi jogviszony alatt
szóló 1993. évi III. törvény 20. §

a szolgáltatást igénybe vevő és törvényes érintettek
képviselője
nyilatkozata

személyes adat, különleges adat

elektronikus, web alapú

Az ellátást igénybe vevő személyi térítési díja

intézményi jogviszony alatt

a szolgáltatást igénybe vevő és törvényes érintettek
képviselője
nyilatkozata

13 EcoStat - gondozási díj modul

személyes adat, különleges adat

elektronikus, web alapú

Az ellátást igénybe vevő személyi térítési díja

intézményi jogviszony alatt

14 OEP JELENTÉS

személyes adat, különleges adat

elektronikus, web alapú

Társadalombiztosítási ellátásra jogosultak jelentése

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 20. §
A személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.)
Korm. Rendelet 21. § (2) bekezdése
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 20. §
A foglalkoztatottak bejelentési kötelezettségét a
társadalombiztosítás ellátásaira és a
magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. LXXX.
törvény 44. §

a szolgáltatást igénybe vevő és törvényes érintettek
képviselője
nyilatkozata
a szolgáltatást igénybe vevő
érintettek
nyilatkozata
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Az adatkezelés időtartama

folyamatos

folyamatos

intézményi jogviszony
megkezdése és megszűnése

Az érintettek köre
Az intézménnyel közalkalmazotti
jogviszonyban álló munkavállalók
A szolgáltatásra vonatkozó igényt
kérelmező és hozzátartozói, kérelmező
törvényes képviselője

Az adatok
forrása
érintettek
nyilatkozata
érintettek
nyilatkozata
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15 Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság Integrált Adatkezelő
rendszer – dolgozókkal kapcsolatos
nyilvántartás
16 Közalkalmazotti alapnyilvántartás

A kezelt adat minősítése

Az adat formátuma

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

Az érintettek köre

személyes adatok

elektronikus web alapú

az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozókról
nyilvántartás

ÁHT. 368/2011.(XII.31) végrehajtási rendelet

folyamatos

Az intézménnyel közalkalmazotti
jogviszonyban álló munkavállalók

az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozókról
nyilvántartása

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi folyamatos
XXXIII. Törvény 83/B. § (1) bekezdése

Az intézménnyel közalkalmazotti
jogviszonyban álló munkavállalók

dolgozók
hivatalos
dokumentumai

Az intézménnyel közalkalmazotti
jogviszonyban álló továbbképzési
kötelezettséggel rendelkező
munkavállalók
ellátást igénybe vevő személyek

dolgozók
hivatalos
dokumentumai

személyes adatok, közérdekű adat papír alapú

Az adatok
forrása
dolgozók
hivatalos
dokumentumai

17 Jelentkezési és képzésszervezési felület személyes adatok
(OJKF)

internet, web alapú

a személyes gondnoskodást végző személy továbbképzésének és a
9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet
vezető megbízással rendelkező személyek képzésének megszervezése,
valamint a képzési követelmények teljesítésének ellenőrzése.

folyamatos

18 Gyógyszernyilvántartás

személyes adat, különleges adat

papír alapú

az ellátásban részesülő személy részére előírt gyógyszer felhasználását 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet
nyilvántartó lapon kell rögzíteni

ellátás nyújtásának
kezdetekor, majd a
nyilvántartó lapban szereplő
adatokban változások esetén
kell kitölteni

19 munkaterápiás megállapodás

személyes adat, különleges adat

papír alapú

határozott idejű

ellátást igénybe vevő személyek

ellátottak
nyilatkozata

20 Fejlesztés jogviszony

személyes adat

papír alapú

Munkaképesség fejlesztése annak érdekében, hogy az ellátott
1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 56. §
alkalmassá váljon a fejlesztő foglalkoztatásban való részvételre, illetve
nem alkalmas a fejlesztő foglalkoztatás keretében való
munkavégzésre.
Az ellátott testi és szellemi képességeinek, valamint a munkavégzéssel 1993. III. törvény 99. § C (4)
összefüggő készségeinek helyreállítása, megőrzése és fejlesztése,
továbbá az ellátott felkészítése az önálló munkavégzésre.

határozott idejű

ellátást igénybe vevő személyek

ellátottak
nyilatkozata

21 Egyéni fejlesztési terv

személyes adat, különleges adat

papír alapú

1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 7. §

folyamatos

22 Egyéni foglalkoztási terv

személyes adat, különleges adat

papír alapú

A fogyatékos személyek egyénre szabott bánásmódját leíró önellátási
képesség fejlesztésére irányuló dokumentáció.
a foglalkoztatott fizikai, mentális állapotának, készségeinek,
munkavégző képességének értékelése.

1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 110. § L.

folyamatos

ellátást igénybe vevő személyek,
törvényes képviselő
foglalkoztatott személyek, törvényes
képviselő

ellátottak
nyilatkozata
foglalkoztatott
nyilatkozata

Oldal 2

orvosi
dokumentáció

