FOGALOM MEGHATÁROZÁS
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE
(2016. április 27.)
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről
https://www.adatvedelmirendelet.hu/wp-content/uploads/2016/07/CELEX3A32016R06793AHU3ATXT.pdf
(általános adatvédelmi rendelet)
„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ;
azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például
Személyes adat
név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi,
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Adatkezelés

Nyilvántartási rendszer

Adatkezelő

Adatfeldolgozó
Harmadik fél

Az érintett hozzájárulása

Adatgazda

Biztonsági osztály

Informatikai biztonság

Bizalmasság

Sértetlenség
Hitelesség
Letagadhatatlanság
Rendelkezésre állás
Kockázati besorolás

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett
bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy
megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé
tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy
földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a
személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés
céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére
vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely
az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely
nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő
vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és
egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet
útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatgazda": annak a szervezeti egységnek a vezetője, ahová jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz az adat kezelését
rendeli, illetve ahol az adat keletkezik;

Az Ibtv. hatálya alá tartozó rendszereket a jogszabályi rendelkezések, illetve kockázatelemzés alapján
öt fokozatú (1-től 5-ig szigorodó) skálán biztonsági osztályba kell sorolni külön-külön a bizalmasság,
sértetlenség és rendelkezésre állás szempontjából.
A biztonsági osztályba sorolást:
- már működő rendszer esetén 2014. július 1-ig el kell végezni
- legalább háromévenként el kell végezni minden rendszer esetében;
- soron kívül el kell végezni az alábbi esetekben:
- a rendszer biztonságát érintő jogszabályváltozás,
- új rendszer bevezetése,
- a szervezet státuszában, illetve az általa kezelt vagy feldolgozott adatok vonatkozásában bekövetkező változás.
A biztonsági osztályba sorolást dokumentált módon kell végezni. A besorolást a szervezet vezetője hagyja jóvá, és a szervezet
informatikai biztonsági szabályzatában kell rögzíteni.

Az informatikai biztonság az informatikai rendszer olyan – az érintett számára kielégítő mértékű – állapota, amelyben annak védelme az
informatikai rendszerben kezelt adatok bizalmassága, sértetlensége és rendelkezésre állása, valamint a rendszer elemeinek
sértetlensége és rendelkezésre állása szempontjából zárt, teljes körű, folytonos és a kockázatokkal arányos
Az adat azon tulajdonsága, amely arra vonatkozik, hogy az adatot csak az arra jogosultak és csak a jogosultságuk szintje szerint ismerhetik
meg, használhatják fel, illetve rendelkezhetnek a felhasználásáról.
Az adat tulajdonsága, amely arra vonatkozik, hogy az adat tartalma és tulajdonságai az elvárttal megegyeznek, ideértve a bizonyosságot
abban, hogy az elvárt forrásból származik (hitelesség) és a származás ellenőrizhetőségét, bizonyosságát (letagadhatatlanság) is, illetve az
elektronikus információs rendszer elemeinek azon tulajdonságát, amely arra vonatkozik, hogy az elektronikus információs rendszer
eleme rendeltetésének megfelelően használható.
Az adat tulajdonsága, amely arra vonatkozik, hogy az adatot bizonyítottan vagy bizonyíthatóan az elvárt forrásból származik.
Valamilyen esemény, tipikusan a kommunikáció során a származás, vagy a kézbesítés megtörténtének garantálása.
Az az elektronikus információs rendszer vagy annak elemének tulajdonsága, amely arra vonatkozik, hogy az (ideértve az abban vagy az
által kezelt adatot is) a szükséges időben és időtartamban használható.
Alacsony, mérsékelt, magas, kritikus

ORVOS+ÁPOLÁS
Adatvagyon elem

Adatkezelési nyilvántartás

Adatkezelés helye

Adatkezelés

Adat kategória

Kezelt adatok köre

Kezelt adatok típusa

Érintettek köre

Adatkezelő neve és
elérhetősége

Adatgazda neve és
elérhetősége

Kinek van
hozzáférése ehhez a
személyes adathoz?
(kérjük, hogy a
pozíciót jelölje meg)

Meddig őrzik ezt a
személyes adatot?

Milyen célból kezelik
ezt a személyes
adatot?

1.

Személyazonosító adat
+ Különleges adat
Lázlap
(egészségügyi adat)

3. Beteg TAJ száma
betegek

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
Budakalász,
Martinovics u. 13.

kezelő
orvos/ügyeletes
orvos/ápolók

4. Egészségügyi adatok

Az adatfelvételtől
számított legalább 30
kezelő orvos/ügyeletes
évig kell megőrizni az
orvos/ápolók/irodaveze
egészségügyi
tő/egészségügyi
dokumentációt
szakdolgozók
(személyazonosító +
egészségügyi adatok)

Egészségügyi
ellátáshoz

Mi az adatkezelés
jogalapja?
Megjegyzés mező

Beteg általi
adatszolgáltatás
kötelezettsége - Eü. Tv.
jogi
26.§ (2) h) pontja + a
kötelezettség
betegápolási
teljesítése
dokumentáció elemei A beteg személyes és
egészségügyi adatai

1997. évi CLIV.
törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII.
törvény
az egészségügyi és a
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
nem
kezeléséről és
védelméről, társasági
belső szabályozás: EL
01/A,
EL 07/dokumentumok
és feljegyzések
kezelése eljárás

1. Beteg családneve és
utóneve
2. Leánykorkori név
3. TAJ szám
4. Szül. hely, idő

2.

Személyazonosító adat
Dietetikai
+ Különleges adat
dokumentáció/Sanitas
(egészségügyi adat)

5. Anyja leánykori neve
betegek
6. Állandó lakcíme

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
Budakalász,
Martinovics u. 13.

Az adatfelvételtől
számított legalább 30
vezető
évig kell megőrizni az
vezető
dietetikus/dietetikus/or
egészségügyi
dietetikus/dietetikus vos/egészségügyi
dokumentációt
szakdolgozók
(személyazonosító +
egészségügyi adatok)

Beteg dietetikai
ellátásához

Beteg általi
adatszolgáltatás
kötelezettsége - Eü. Tv.
jogi
26.§ (2) h) pontja + a
kötelezettség
betegápolási
teljesítése
dokumentáció elemei A beteg személyes és
egészségügyi adatai

7. Egészségügyi adatok

Beteg általi
adatszolgáltatás
kötelezettsége - Eü. Tv.
jogi
26.§ (2) h) pontja + a
kötelezettség
betegápolási
teljesítése
dokumentáció elemei A beteg személyes és
egészségügyi adatai

a betegápolási
jogi
dokumentáció elemei kötelezettség
A beteg egészségi
teljesítése
állapota

1997. évi CLIV.
törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII.
törvény
nem
az egészségügyi és a
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
kezeléséről és
védelméről

2. Beteg TAJ száma

3.

Személyazonosító adat
+ Különleges adat
Ápolási terv
(egészségügyi adat)

betegek

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
Budakalász,
Martinovics u. 13.

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
Budakalász,
Martinovics u. 13.

Az adatfelvételtől
kezelőorvos/vezető
számított legalább 30
ápoló/pedikűrös/betege évig kell megőrizni az
llátást végző
egészségügyi
egészségügyi
dokumentációt
személyzet
(személyazonosító +
egészségügyi adatok)

3. Egészségügyi adatok

Beteg egészségügyi
ellátása

1. Beteg családneve és
utóneve

4.

Személyazonosító adat +Kezelő
Különleges
adat (egészségügyi adat)
lap (pedikűr)
2. Egészségügyi adatok

betegek

kezelőorvos/vezető
ápoló/pedikűrös

A beteg pedikűr
ellátása céljából

1997. évi CLIV.
törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII.
törvény
az egészségügyi és a
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
kezeléséről és
védelméről, továbbá a
60/2003.(X.20.)
igen
ESZCSM rendelet az
eü. szolg. nyujtásához
szükséges szakmai
minimum feltételekről,
társasági belső
szabályozás: 104. sz.
Ápolási protokoll

1997. évi CLIV.
törvény
az egészségügyről, az
egészségügyi és a
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
kezeléséről és
védelméről
szóló 1997. XLVII.
törvény,
nem
60/2003(X.20.)
ESzCsM rendelet az
egészségügyi
szolgáltatások
nyújtásához szükséges
szakmai minimum
feltételekről, társasági
belső szabályozás: EL
01/A,
4-5. sz. Ápolási
protokoll

1. Beteg családneve és
utóneve

Az adatfelvételtől
számított legalább 30
kezelő orvos/vezető
évig kell megőrizni az
kezelő orvos/vezető ápoló/ápló/betegellátást
egészségügyi
ápoló/ápló
végző egészségügyi
dokumentációt
személyzet
(személyazonosító +
egészségügyi adatok)

Átadják ezt
a személyes
Ha igen,
adatot
milyen
adatfeldolgo
célból?
zónak?
(igen/nem)

Mi az
Mi az adatok forrása? adatkezelés
jogalapja?

1. Beteg családneve és
utóneve
2. Beteg születési év, hó,
nap és hely

Adattovábbítás
intézményen belül

Adatfeldolgozás

Adatfeldo
lgozó
neve és
elérhetős
ége

igen/nem

igen

Harmadik fél

Adatok tárolása

Történike
adattováb
bítás
harmadik
félnek?

Milyen
módon
történik a
személye
s adat
tárolása?
(IT
rendszer
en / papír
alapon /
egyéb
módon)

minőségbi
ztosítás
nem
részére

IT
Rendszerh
adatrögzítés
áz Kft.,
és igen
9083 Écs,
feldolgozás
Kossuth
L. u. 84.

minőségbi
ztosítás
nem
részére

igen

minőségbi
ztosítás nem
részére

igen

minőségbi
nem
ztosítás

Ha igen,
kinek és
milyen
célból?

Milyen IT
rendszer(
ek)
tárolja(ák
) az
adatot?

Milyen
helyszínen
történik a
papír alapú
dokumentu
mok fizikai
tárolása?

papír
alapú

Ellátás alatt
kórrajzban a
kezelő
szobában,
távozás után
irattár (zárt
helyiségben)

IT
rendszer
és papír
alapon

Sanitas
program,
távozás után
papír alapon
irattár (zárt
helyiségben kezelő
szekrényében)

Sanitas
program

papír
alapon

Ellátás alatt a
kezelő
szobában,
távozás után
irattár (zárt
helyiségben)

papír
alapon

Ellátás alatt a
kezelő
szobában,
távozás után
irattár (zárt
helyiségben)

ÁPOLÁSI IGAZGATÁS
Adatvagyon elem

Adatkezelési nyilvántartás

Adatkezelés helye

Adatkezelés

Sorszám

Adat kategória

Kezelt adatok
köre

Kezelt adatok típusa

Érintettek köre

Adatkezelő neve és Adatgazda neve és
elérhetősége
elérhetősége

Kinek van
hozzáférése ehhez a
személyes adathoz?
(kérjük, hogy a
pozíciót jelölje meg)

1. Beteg családi és utóneve

2. Születési hely és idő

3. TAJ szám

1.

Személyazonosító
adat + Különleges
adat (egészségügyi
adat)

Áplási
összefoglaló

betegek

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
ápoló/vezető ápoló
Budakalász,
Martinovics u. 13.

Betegellátást végző
egészségügyi
személyzet (ápolók)

Milyen célból
Meddig őrzik ezt a kezelik ezt a
személyes adatot? személyes
adatot?

Adattovábbítás
intézményen belül

Adatfeldolgozás

Mi az adatok
forrása?

Mi az
adatkezelés
jogalapja?

Mi az adatkezelés
jogalapja?
Megjegyzés mező

Átadják ezt a
személyes
Ha igen,
adatot
milyen
adatfeldolgoz
célból?
ónak?
(igen/nem)

1997. évi CLIV.
törvény
az egészségügyről és
az 1997. évi XLVII.
törvény
az egészségügyi és a
hozzájuk kapcsolódó
Az adatfelvételtől
Beteg általi
személyes adatok
számított legalább
A beteg és az
adatszolgáltatás
kezeléséről és
30 évig kell
Az ellátás alatt
intézmény jogi
kötelezettsége védelméről,
megőrizni az
az ápolással
kötelezettségének
Eü. Tv. 26.§
60/2003.(X.20.)
egészségügyi
kapcsolatos
a teljesítése nem
(2) h) pontja +
ESZCSM rendelet az
dokumentációt
eredmények
GDPR 6. cikk (1)
Beteg vizsgálati
egészségügyi
(személyazonosító + dokumentálása
bekezdés c) pontja
és ellátási
szolgáltatások
egészségügyi
alapján
eredmények
nyújtásához
adatok)
szükséges szakmai
minimum
feltételekről,
társasági belső
szabályozás: 3. sz.
Ápolási protokoll

Adatfeldolgo
zó neve és
elérhetősége

igen/nem

igen

Harmadik fél

Adatok tárolása

Milyen módon
történik a
Történik-e
személyes adat
adattovábbít Ha igen, kinek és
tárolása? (IT
ás harmadik milyen célból?
rendszeren /
félnek?
papír alapon /
egyéb módon)

minőségbizto
nem
sítás

papír alapon

Milyen IT
rendszer(ek)
tárolja(ák) az
adatot?

Milyen
helyszínen
történik a papír
alapú
dokumentumok
fizikai tárolása?

Ellátás alatt a
kezelő szobában,
távozás után
irattár (zárt
helyiségben)

4. Egészségügyi adatok
1. Beteg családi és utóneve
2. Leánykori név
3. TAJ szám
4. Szül. hely, idő
5. Anyja leánykori családi és utóneve
6. Állandó lakcíme

2.

Személyazonosító
adat + Különleges
adat (egészségügyi
adat)

Gyógytorna
adatlap/Sanitas

betegek

Gálfi Béla Nonprofit
vezető
Betegellátást végző
Kft. - 2011
gyógytornász/gyógyt egészségügyi
Budakalász,
ornász
személyzet
Martinovics u. 13.

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító +
egészségügyi
adatok)

Beteg
vonatkozó
egészségügyi
ellátásának
(gyógytorna)
dokumentálása

Beteg általi
adatszolgáltatás
kötelezettsége Eü. Tv. 26.§
(2) h) pontja +
Beteg vizsgálati
eredményei

A beteg és az
intézmény jogi
kötelezettségének
a teljesítése GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pontja
alapján

1997. évi CLIV. tv
az egészségügyről,
az 1997. évi XLVII.
tv., 60/2003.(X.20.)
ESZCSM rendelet, igen
társasági belső
szabályozás: EMSZ
a Gyógytorna
Szolgálatnak

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
ápoló
Budakalász,
Martinovics u. 13.

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító +
egészségügyi
adatok)

Beteg
egészségügyi
ellátásának
dokumentálása

Beteg általi
adatszolgáltatás
kötelezettsége Eü. Tv. 26.§
(2) h) pontja +
A beteg észlelt
egészségügyi
adatai

A beteg és az
intézmény jogi
kötelezettségének
a teljesítése GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pontja
alapján

1997. évi CLIV. tv
az egészségügyről,
az 1997. évi XLVII. nem
tv., 60/2003.(X.20.)
ESZCSM rendelet

adatrögzítés
és feldolgozás

Sanitas program,
távozás után
papír alapon
Sanitas program irattár (zárt
helyiségben kezelő
szekrényében)

IT
Rendszerház
Kft., 9083
igen
Écs, Kossuth
L. u. 84.

minőségbizto
nem
sítás részére

IT rendszer és
papír alapon

igen

minőségbizto
nem
sítás részére

papír alapon

Ellátás alatt a
kezelő szobában,
távozás után
irattár (zárt
helyiségben)

igen

minőségbizto
nem
sítás részére

papír alapon

Ellátás alatt a
kezelő szobában,
távozás után
irattár (zárt
helyiségben)

igen

minőségbizto
nem
sítás részére

papír alapon

Ellátás alatt a
kezelő szobában,
távozás után
irattár (zárt
helyiségben)

7. Egészségügyi adatok
1. A beteg családi és utóneve,

2. A beteg TAJ száma

3.

Személyazonosító
adat + Különleges
adat (egészségügyi
adat)

betegek

Észlelési lap

Betegellátást végző
egészségügyi
személyzet

3. Egészségügyi adatok

1. A beteg család és utóneve

2. A beteg TAJ száma

4.

Személyazonosító
adat + Különleges
adat (egészségügyi
adat)

betegek

Vércukor profil

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
ápoló
Budakalász,
Martinovics u. 13.

Betegellátást végző
egészségügyi
személyzet

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
Beteg
egészségügyi
egészségügyi
dokumentációt
ellátása
(személyazonosító +
egészségügyi
adatok)

1997. évi CLIV.
törvény
az egészségügyről és
az 1997. évi XLVII.
törvény
Beteg általi
A beteg és az
az egészségügyi és a
adatszolgáltatás intézmény jogi
hozzájuk kapcsolódó
kötelezettsége - kötelezettségének
személyes adatok
Eü. Tv. 26.§
a teljesítése nem
kezeléséről és
(2) h) pontja + GDPR 6. cikk (1)
védelméről,
Beteg vizsgálati bekezdés c) pontja
60/2003.(X.20.)
eredményei
alapján
ESZCSM rendelet,
társasági belső
szabályozás: 25. sz.
Ápolási protokoll

3. Egészségügyi adatok

1. A beteg család és utóneve

5.

Személyazonosító
adat + Különleges
adat (egészségügyi
adat)

betegek

Ápolási lap
2. TAJ szám

3. Egészségügyi adatok

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
ápoló
Budakalász,
Martinovics u. 13.

Betegellátást végző
egészségügyi
személyzet

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
Beteg
egészségügyi
egészségügyi
dokumentációt
ellátása
(személyazonosító +
egészségügyi
adatok)

1997. évi CLIV.
törvény
az egészségügyről és
az 1997. évi XLVII.
Beteg általi
törvény
adatszolgáltatás A beteg és az
az egészségügyi és a
kötelezettsége - intézmény jogi
hozzájuk kapcsolódó
Eü. Tv. 26.§
kötelezettségének
személyes adatok
(2) h) pontja + a teljesítése nem
kezeléséről és
Orvosi
GDPR 6. cikk (1)
védelméről,
elrendelés és
bekezdés c) pontja
60/2003.(X.20.)
ápolási
alapján
ESZCSM rendelet,
műveletek
társasági belső
szabályozás: 111. sz.
Ápolási protokoll

1. A beteg család és utóneve

6.

Személyazonosító
adat + Különleges
adat (egészségügyi
adat)

Folyadéklap

2. A beteg TAJ száma

betegek

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
ápoló
Budakalász,
Martonics u. 13.

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító +
egészségügyi
adatok)

1997. évi CLIV.
törvény
az egészségügyről és
Beteg általi
A beteg és az
az 1997. évi XLVII.
Beteg
adatszolgáltatás intézmény jogi
törvény
egészségügyi kötelezettsége - kötelezettségének az egészségügyi és a
állapotának
Eü. Tv. 26.§
a teljesítése hozzájuk kapcsolódó nem
nyomonkövetés (2) h) pontja + GDPR 6. cikk (1) személyes adatok
e
Ápolási
bekezdés c) pontja kezeléséről és
műveletek
alapján
védelméről,
60/2003.(X.20.)
ESZCSM rendelet

igen

minőségbizto
nem
sítás részére

papír alapon

Ellátás alatt a
kezelő szobában,
távozás után
irattár (zárt
helyiségben)

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
Beteg
egészségügyi
értékeinek
dokumentációt
megőrzése
(személyazonosító +
egészségügyi
adatok)

1997. évi CLIV.
törvény
az egészségügyről és
az 1997. évi XLVII.
törvény
A beteg és az
az egészségügyi és a
intézmény jogi
hozzájuk kapcsolódó
kötelezettségének személyes adatok
Beteg általi
a teljesítése kezeléséről és
nem
adatszolgáltatás
GDPR 6. cikk (1) védelméről, illetve a
bekezdés c) pontja Polgári
alapján
Törvénykönyvről
szóló 2013. V. tv.,
társasági belső
szabályozás: Ápoltak
pénz- és értékletéti
szabályzata

igen

minőségbizto
nem
sítás részére

papír alapon

Ellátás alatt a
kezelő szobában,
távozás után
irattár (zárt
helyiségben)

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
Beteg
ápolók/hozzátartozó/go
egészségügyi
értékeinek
ndnok/pénztáros
dokumentációt
megőrzése
(személyazonosító +
egészségügyi
adatok)

1997. évi CLIV.
törvény
az egészségügyről és
az 1997. évi XLVII.
A beteg és az
törvény
Beteg általi
intézmény jogi
az egészségügyi és a
adatszolgáltatás kötelezettségének hozzájuk kapcsolódó
(beteg által
a teljesítése személyes adatok
nem
behozott
GDPR 6. cikk (1) kezeléséről és
értékek)
bekezdés c) pontja védelméről, társasági
alapján
belső szabályozás:
Ápoltak pénz- és
értékletéti
szabályzata, 71. sz.
Ápolási protokoll

igen

minőségbizto
sítás
nem
részére/pénzü
gy részére?!

papír alapon

Ellátás alatt a
kezelő szobában,
távozás után
irattár (zárt
helyiségben)

igen

minőségbizto
nem
sítás részére

papír alapon

Ellátás alatt a
kezelő szobában,
távozás után
irattár (zárt
helyiségben)

igen

minőségbizto
nem
sítás részére

papír alapon

Ellátás alatt a
kezelő szobában,
távozás után
irattár (zárt
helyiségben)

Betegellátást végző
egészségügyi
személyzet

3. Egészségügyi adatok

1. A beteg család és utóneve

7.

Személyazonosító
adat

Letét átadás
műszakváltáskor

betegek

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
ápolók
Budakalász,
Martonics u. 13.

áplók/szociális
munkások/pénztáros

2. A beteg születési ideje

1. A beteg család és utóneve
2. A beteg születési helye és ideje

8.

Személyazonosító
adat + Különleges
adat (egészségügyi
adat)

3. A beteg TAJ száma
Értékleltár/Szemé
lyi leltár

betegek

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
ápolók
Budakalász,
Martinovics u. 13.

4. Egészségügyi adatok

1. A beteg család és utóneve

2.A beteg születési helye és ideje
9.

Személyazonosító
adat + Különleges
adat (egészségügyi
adat)

Ápolási
Dokumentáció

3. A beteg anyja leánykori csalási és
utóneve

betegek

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
ápolók
Budakalász,
Martinovics u. 13.

Betegellátást végző
egészségügyi
személyzet

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
Beteg
egészségügyi
egészségügyi
dokumentációt
ellátása
(személyazonosító +
egészségügyi
adatok)

1997. évi CLIV.
törvény
az egészségügyről és
az 1997. évi XLVII.
Beteg általi
törvény
A beteg és az
adatszolgáltatás
az egészségügyi és a
intézmény jogi
kötelezettsége hozzájuk kapcsolódó
kötelezettségének
Eü. Tv. 26.§
személyes adatok
a teljesítése nem
(2) h) pontja +
kezeléséről és
GDPR 6. cikk (1)
Betegápolási
védelméről,
bekezdés c) pontja
dokumentáció
60/2003.(X.20.)
alapján
elemei
ESZCSM rendelet,
társasági belső
szabályozás: 60. sz.
Ápolási protokoll

4. Egészségügyi adatok
1. A beteg család és utóneve
2. A beteg TAJ száma

10.

Személyazonosító
adat + Különleges
adat (egészségügyi
adat)

Ápolási
anamnezis

betegek
3. Egészségügyi adatok

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
ápoló
Budakalász,
Martinovics u. 13.

Betegellátást végző
egészségügyi
személyzet

1997. évi CLIV.
törvény
az egészségügyről és
az 1997. évi XLVII.
Az adatfelvételtől
Beteg
Beteg általi
törvény
számított legalább egészségügyi adatszolgáltatás A beteg és az
az egészségügyi és a
30 évig kell
ellátása a
kötelezettsége - intézmény jogi
hozzájuk kapcsolódó
megőrizni az
felvételt
Eü. Tv. 26.§
kötelezettségének
személyes adatok
egészségügyi
megelőző és a (2) h) pontja + a teljesítése nem
kezeléséről és
dokumentációt
felvételkori
a felvételkori GDPR 6. cikk (1)
védelméről, továbbá
(személyazonosító + egészségügyi és vizsgálati
bekezdés c) pontja
a 60/2003.(X.20.)
egészségügyi
szociális adatai eredményei
alapján
ESZCSM rendelet,
adatok)
alapján
alapján
társasági belső
szabályozás: 1. sz.
ápolási protokoll

1. A beteg család és utóneve

11.

Személyazonosító
adat + Különleges
adat (egészségügyi
adat)

Decubitus
kezelési lap

betegek

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
orvos/ápoló
Budakalász,
Martonics u. 13.

Betegellátást végző
egészségügyi
személyzet

2. Egészségügyi adatok

1. A beteg család és utóneve

12.

Személyazonosító
adat + Különleges
adat (egészségügyi
adat)

2. A beteg TAJ száma
Decubitus
felmérő lap

betegek

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
A felmérést végző
Budakalász,
ápoló
Martinovics u. 13.

Betegellátást végző
egészségügyi
személyzet

3. Születési idő

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
A beteg
egészségügyi
felfekvésének
dokumentációt
gyógyítása
(személyazonosító +
egészségügyi
adatok)

1997. évi CLIV.
törvény
az egészségügyről és
az 1997. évi XLVII.
Beteg általi
törvény
adatszolgáltatás A beteg és az
az egészségügyi és a
kötelezettsége - intézmény jogi
hozzájuk kapcsolódó
Eü. Tv. 26.§
kötelezettségének
személyes adatok
(2) h) pontja + a teljesítése nem
kezeléséről és
Beteg vizsgálati GDPR 6. cikk (1)
védelméről,
eredményei,
bekezdés c) pontja
60/2003.(X.20.)
orvosi
alapján
ESZCSM rendelet,
elrendelés
társasági belső
szabályozás: 43. sz.
ápolási protokoll

1997. évi CLIV.
törvény
az egészségügyről és
az 1997. évi XLVII.
Az adatfelvételtől
Beteg általi
törvény
számított legalább
A beteg és az
adatszolgáltatás
az egészségügyi és a
30 évig kell
intézmény jogi
A beteg
kötelezettsége hozzájuk kapcsolódó
megőrizni az
kötelezettségének
állapotfelmérés Eü. Tv. 26.§
személyes adatok
egészségügyi
a teljesítése nem
e és a felfekvés (2) h) pontja +
kezeléséről és
dokumentációt
GDPR 6. cikk (1)
megelőzése
A beteg
védelmérőll, továbbá
(személyazonosító +
bekezdés c) pontja
állapotfelmérés
a 60/2003.(X.20.)
egészségügyi
alapján
e
ESZCSM rendelet,
adatok)
társasági belső
szabályozás: 43. sz.
Ápolási protokoll

igen

minőségbizto
nem
sítás részére

papír alapon

Ellátás alatt a
kezelő szobában,
távozás után
irattár (zárt
helyiségben)

igen

minőségbizto
nem
sítás

papír alapon

Ellátás alatt a
kezelő szobában,
távozás után
irattár (zárt
helyiségben)

igen

Orvos
igazgatóság
részére
(letétkezelő
nem
munkavállaló
nak) és
minőségbizto
sítás

papír alapon

Ellátás alatt a
kezelő szobában,
távozás után
irattár (zárt
helyiségben)

nem

igen

A betegek
szobaelhelyezése a
kórtermekben
megtalálható, az
adatokhoz papír alapon
beteglátogatás
alkalmával - a
látogatók is
hozzáférhetnek.

Ellátás alatt a
kórteremben, a
beteg távozása
után a főápoló
szobájában, zárt
helyiség

nem

nem

papír alapon

Ápolók szobája
(kezelő), zárt
helyiség.

igen

minőségbizto
nem
sítás részére

papír alapon

Ápolók szobája
(kezelő), zárt
helyiség.

4. Egészségügyi adatok

1. A beteg család és utóneve

13.

Személyazonosító
adat + Különleges
adat (egészségügyi
adat)

2. A beteg születési helye és ideje
Letétátadás
letétkezelő
munkavállalónak

betegek

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
Budakalász,
Martinovics u. 13.

letét átadó

letét átadó/letét átveveő

Az adatfelvételtől
számított legalább 30
évig kell megőrizni az A beteg
egészségügyi
értékeinek
dokumentációt
nyilvántartása
(személyazonosító +
egészségügyi adatok)

Betegellátást végző
egészségügyi
személyzet

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító +
egészségügyi
adatok)

Beteg általi
adatszolgáltatás
kötelezettsége Eü. Tv. 26.§
A betegek
(2) h) pontja +
azonosítása,
egyéb (térítési
szobaelhelyezés
díjat fizet, szoc.
,
otth.
ágynyilvántartá
elhelyezési
s céljából
kérelem, bírói
szemle,
gondnokság
alatt) adatai

A beteg és az
intézmény jogi
kötelezettségének
a teljesítése GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pontja
alapján

Betegellátást végző
egészségügyi
személyzet

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító +
egészségügyi
adatok)

Műszakváltásk
or az ellátásban
részesülő
betegek,
eszközök és
műszerek
átadásátvételének
dokumentálása

Beteg általi
adatszolgáltatás
kötelezettsége Eü. Tv. 26.§
(2) h) pontja +
Betegápolási
dokumentáció
elemei

A beteg és az
intézmény jogi
kötelezettségének
a teljesítése GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pontja
alapján

Betegellátást végző
egészségügyi
személyzet

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító +
egészségügyi
adatok)

Beteg általi
szoros
adatszolgáltatás
megfigyelés
kötelezettsége igénye esetén Eü. Tv. 26.§
segíti a későbbi (2) h) pontja +
dokumentáció Betegápolási
pontosságát
dokumentáció
elemei

A beteg és az
intézmény jogi
kötelezettségének
a teljesítése GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pontja
alapján

3. TAJ szám
1. A beteg család és utóneve
2. Neme

14.

Személyazonosító
adat + Különleges
adat (egészségügyi
adat)

betegek

Szoba/ágytérkép

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
Budakalász,
Martinovics u. 13.

ápoló

1997. évi CLIV.
törvény
az egészségügyről és
az 1997. évi XLVII.
törvény
az egészségügyi és a
A beteg és az
hozzájuk kapcsolódó
intézmény jogi
személyes adatok
A beteg általi
kötelezettségének a
adatszolgáltatás
kezeléséről és
nem
teljesítése - GDPR
(beteg értékei)
védelméről, illetve a
6. cikk (1) bekezdés
Polgári
c) pontja alapján
Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V.
tv., társasági belső
szabályozás: Ápoltak
pénz- és értékletéti
szabályzata

3. Egyéb információk (térítési díjat fizet,
szoc. otth. elhelyezési kérelem, bírói
szemle, gondnokság alatt)

1. A beteg család és utóneve

15.

Személyazonosító
adat + Különleges Átadó
adat (egészségügyi füzet/létszámfüzet
adat)

betegek

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
ápoló
Budakalász,
Martinovics u. 13.

1997. évi CLIV.
törvény
az egészségügyről és
az 1997. évi XLVII.
törvény
az egészségügyi és a nem
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
kezeléséről és
védelméről

1997. évi CLIV.
törvény
az egészségügyről és
az 1997. évi XLVII.
törvény
az egészségügyi és a nem
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
kezeléséről és
védelméről

2. Egészségügyi adatok

1. Név

16.
2018. október
1-től

Különleges adat

Ápolási
2. TAJ-szám
tevékenység jelölő
lap
3. Egészségügyi adatok

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
egészségügyi
Budakalász,
szakdolgozók
Martinovics u. 13.

1997. évi CLIV.
törvény
az egészségügyről és
az 1997. évi XLVII.
törvény
az egészségügyi és a nem
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
kezeléséről és
védelméről

ORVOS IGAZGATÓSÁG
Adatvagyon elem

Adatkezelési nyilvántartás

Adatkezelés helye

Adatkezelés

Sorszám

Adat kategória

Kezelt adatok köre

Kezelt adatok típusa

Érintettek köre

Adatkezelő neve és Adatgazda neve és
elérhetősége
elérhetősége

Milyen célból
Kinek van hozzáférése ehhez a személyes
Meddig őrzik ezt a kezelik ezt a
adathoz? (kérjük, hogy a pozíciót jelölje
személyes adatot? személyes
meg)
adatot?

Adatfeldolgozás

Mi az adatok forrása?

Mi az adatkezelés
jogalapja?

Mi az adatkezelés
jogalapja?
Megjegyzés mező

Átadják ezt a
személyes
Ha igen,
adatot
milyen
adatfeldolgoz
célból?
ónak?
(igen/nem)

Adattovábbítás intézményen belül

Adatfeldolgo
zó neve és
elérhetősége

igen/nem

Harmadik fél

Adatok tárolása

Történik-e
adattovábbítás
harmadik
félnek?

Milyen módon
történik a
személyes adat
Ha igen, kinek és
tárolása? (IT
milyen célból?
rendszeren /
papír alapon /
egyéb módon)

Az elhelyezést
kezdeményező
hozzátartozónak
minden esetben,
illetve másik
egészségügyi
intézménynek

Egészségügyi
ellátás folytatása
céljából

igen

Területileg
illetékes
gyámhatóság,
szakmai jelzés
gondnokság alá
helyezés
megítélése
céljából

Milyen IT
rendszer(ek)
tárolja(ák) az
adatot?

Milyen
helyszínen
történik a papír
alapú
dokumentumok
fizikai tárolása?

1. Beteg családi és utóneve

1.

Személyazonosító
Nyilatkozat (Beteg
adat + Különleges
intézeti elhelyezése
adat (egészségügyi
céljából)
adat)

2.

Javaslat
cselekvőképességet
Személyazonosító részlegesen korlátozó
adat
gondnokság alá
helyezés
indításáról/Sanitas

Beteg/Befogadást
kérő/Nyilatkozatt
2. Beteg anyja Leánykori neve
erő. Adatkezelő
3. Beteg szül. hely, idő
az elutasított
kérelmeket nem
4. Beteg lakcíme
tárolja, a kérelem
elutasítását
követően
haladéktalanul
visszadja a
5. Beteg TAJ száma
kérelmezőnek.

Nyilatkozattevő/betegellátást végző
főorvos/kezelőorvos/orvos igazgatóság
irodavezetője

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
Beteg intézeti
egészségügyi
elhelyezése
dokumentációt
céljából
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

Beteg általi
adatszolgáltatás
kötelezettsége - Eü. Tv.
26.§ (2) h) pontja

a beteg ellátásában közvetlenül résztvevő
orvos/orvos igazgató/adminisztráció

Az adatfelvételtől
számított legalább
Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

A beteg vagy a
törvényes
Más kórház/gyámhatóság
képviselőjének
megkeresése alapján az
hozzájárulása érintett vagy az érintett
GDPR 6. cikk (1)
hozzátartozója
bekezdés a) pontja
alapján

a beteg ellátásában közvetlenül résztvevő
orvos/adminisztráció

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
Beteg intézeti
egészségügyi
felvétele céljából
dokumentációt
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

a beteg ellátásában közvetlenül résztvevő
orvos/adminisztráció

Az adatfelvételtől
számított legalább
Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
Beteg intézeti
megőrizni az
felvétele céljából
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

Gálfi Béla Nonprofit
a beteg ellátásában
Kft. - 2011
közvetlenül résztvevő
Budakalász,
orvos
Martinovics u. 13.

a beteg ellátásában közvetlenül résztvevő
orvos/adminisztráció

Az adatfelvételtől
számított legalább
Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
Beteg intézeti
megőrizni az
felvétele céljából
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
kezelő orvos/orvos
Budakalász,
igazgató
Martinovics u. 13.

Az adatfelvételtől
számított legalább
Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
kezelő orvos/orvos igazgató/adminisztráció megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

A beteg sürgős
intézeti
elhelyezése
céljából

Beteg általi
adatszolgáltatás
kötelezettsége - Eü. Tv.
26.§ (2) h) pontja

A beteg és az
intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

Az adatfelvételtől
számított legalább
Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

A beteg ellátási
eseményeinek
részletes
bemutatása
céljából

Beteg általi
adatszolgáltatás
kötelezettsége - Eü. Tv.
26.§ (2) h) pontja + a
betegápolási
dokumentáció elemei - A
beteg személyes és
egészségügyi adatai

Az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
Főorvos
Budakalász,
Martinovics u. 13.

1. Beteg neve
2. Beteg szül. hely, idő
3. Beteg anya leánykori családi
és utóneve
betegek

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
hozzájuk kapcsolódó
A beteg és az
személyes adatok
intézmény jogi
kezeléséről és védelméről,
kötelezettségének a társasági belső
nem
teljesítése - GDPR 6. szabályozás: EL 01A
cikk (1) bekezdés c) (fekvőbeteg ellátás
pontja alapján
eljárása).
EL
07/dokumentumok és
feljegyzések kezelése
eljárás

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
kezelő orvos/orvos
Budakalász,
igazgató
Martinovics u. 13.

4. Beteg lakcíme

Szakmai jelzés
gondnokság alá
helyezés
megítélése
céljából

igen

A Polgári Törvénykönyről
szóló 2013. évi V.
törvény, az 1997. évi
CLIV. törvény
az egészségügyről és az
egészségügyi és a
igen
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
kezeléséről és védelméről
szóló 1997. XLVII.
Törvény

IT
adatrögzítés Rendszerház
és Kft., 9083
nem
feldolgozás Écs, Kossuth
L. u. 84.

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről, az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
igen
kezeléséről és védelméről
és a 10/2012.(II.28.)
NEFMI rendelet, és
43/1999.(III.3.) Korm.
Rendelet

IT
adatrögzítés Rendszerház
és Kft., 9083
igen
feldolgozás Écs, Kossuth
L. u. 84.

minőségbiztosítás
részére

papír alapú

Ellátás alatt
kórrajzban az
orvosi szobában,
távozás után
irattár (zárt
helyiségben)

IT rendszer és
papír alapon

Sanitas program,
papír alapon
ellátás alatt
kórrajzban az
orvosi szobában,
Sanitas program
távozás után
irattár (zárt
helyiségben kezelő
szekrényében)

IT rendszer és
papír alapon

Sanitas program,
papír alapon
ellátás alatt
kórrajzban az
orvosi szobában,
Sanitas program
távozás után
irattár (zárt
helyiségben kezelő
szekrényében)

IT rendszer és
papír alapon

Sanitas program,
papír alapon
ellátás alatt
kórrajzban az
orvosi szobában,
Sanitas program
távozás után
irattár (zárt
helyiségben kezelő
szekrényében)

IT rendszer és
papír alapon

Sanitas program,
papír alapon
ellátás alatt
kórrajzban az
orvosi szobában,
távozás után
irattár (zárt
helyiségben kezelő
szekrényében)

1. Beteg család és utóneve

2. Leánykori neve
3. Neme

3. Anyja Leánykori neve

3.

Személyazonosító
adat + Különleges
adat (egészségügyi
adat)

Adatlap kórházi
ápolási esetről/Sanitas 4. Születési hely és idő

betegek

Gálfi Béla Nonprofit
a beteg ellátásában
Kft. - 2011
közvetlenül résztvevő
Budakalász,
orvos/adminisztráció
Martinovics u. 13.

5.Személyazonosító jele (TAJ)

Beteg általi
adatszolgáltatás
kötelezettsége - Eü. Tv.
26.§ (2) h) pontja

A beteg és az
intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

Beteg általi
adatszolgáltatás
kötelezettsége - Eü. Tv.
26.§ (2) h) pontja

A beteg és az
intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

finanszírozási előadó
nem
részére

6. Lakcím

4.

Személyazonosító
adat + Különleges
adat (egészségügyi
adat)

Betegfelvétel/Sanitas

7. Egészségügyi adatok
1. Beteg család és utóneve
2. Leánykori neve
3. TAJ szám
4. Szül. hely, dátum
5. Anyja Leánykori neve
6. Állandó lakcím

betegek

Gálfi Béla Nonprofit
a beteg ellátásában
Kft. - 2011
közvetlenül résztvevő
Budakalász,
orvos
Martinovics u. 13.

7. Egészségügyi adatok

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
igen
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
kezeléséről és védelméről

IT
adatrögzítés Rendszerház
és Kft., 9083
igen
feldolgozás Écs, Kossuth
L. u. 84.

minőségbiztosítás
részére

nem

1. Beteg családi és utóneve

2. Szül. hely, idő

5.

Személyazonosító
adat + Különleges
adat (egészségügyi
adat)

Kérelem
önkéntes
gyógykezeléshez
(Beleegyező
nyilatkozat)/Sanitas

betegek

Beteg általi
adatszolgáltatás
kötelezettsége - Eü. Tv.
26.§ (2) h) pontja

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
hozzájuk kapcsolódó
A beteg és az
személyes adatok
intézmény jogi
kezeléséről és védelméről,
kötelezettségének a
2006. évi XCVIII. törvény igen
teljesítése - GDPR 6.
a biztonságos és
cikk (1) bekezdés c)
gazdaságos gyógyszer- és
pontja alapján
gyógyászatisegédeszközellátás, valamint a
gyógyszerforgalmazás
általános szabályairól

IT
adatrögzítés Rendszerház
és Kft., 9083
igen
feldolgozás Écs, Kossuth
L. u. 84.

minőségbiztosítás
részére

nem

IT
adatrögzítés Rendszerház
és Kft., 9083
igen
feldolgozás Écs, Kossuth
L. u. 84.

minőségbiztosítás
részére

igen

3. Egészségügyi adatok

1. Beteg családi és utóneve

6.

Személyazonosító
adat + Különleges Sürgős bírói szemle
adat (egészségügyi kérése
adat)

betegek
2. Szül. hely, idő
3. Anyja Leánykori neve
4. Lakcím

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről, 199. §
(2) bekezdés és az 1997.
évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
igen
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
kezeléséről és védelméről

Címzett bíróság
kapja tájékoztatás papír alapú
céljából

Ellátás alatt
kórrajzban az
orvosi szobában,
távozás után
irattár (zárt
helyiségben)

5. Egészségügyi adatok
1. Beteg családi és utóneve
2. Leánykori neve

7.

Személyazonosító
adat + Különleges Orvosi
adat (egészségügyi Dekurzus/Sanitas
adat)

3. TAJ szám
4. Születési hely, idő
5. Anyja Leánykori neve
6. Állandó lakcím

betegek

Gálfi Béla Nonprofit
a beteg ellátásában
Kft. - 2011
közvetlenül résztvevő
Budakalász,
orvos
Martinovics u. 13.

a beteg ellátásában közvetlenül résztvevő
orvos/adminisztráció

7. Egészségügyi adatok

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
igen
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
kezeléséről és védelméről

IT
adatrögzítés Rendszerház
és Kft., 9083
igen
feldolgozás Écs, Kossuth
L. u. 84.

minőségbiztosítás
részére

nem

IT rendszer és
papír alapon

Sanitas program,
papír alapon
ellátás alatt
kórrajzban az
orvosi szobában,
Sanitas program
távozás után
irattár (zárt
helyiségben kezelő
szekrényében)

igen

amennyiben a
beteg más
egészségügyi
intézménybe kerül
áthelyezésre,
tájékoztatás a
IT rendszer és
beteg állapotáról, papír alapon
illetve amennyiben
mentővel
szállítják, úgy a
Mentőszolgálat
(OMSZ)

Sanitas program,
papír alapon
ellátás alatt
kórrajzban az
orvosi szobában,
Sanitas program
távozás után
irattár (zárt
helyiségben kezelő
szekrényében)

1. Beteg családneve és utóneve

2. Leánykori neve
3. TAJ szám

8.

Személyazonosító
adat + Különleges
Zárójelentés/Sanitas
adat (egészségügyi
adat)

4. Szül. hely, idő
betegek
5. Anyja Leánykori neve
6. Állandó lakcíme

7. Egészségügyi adatok

Gálfi Béla Nonprofit
a beteg ellátásában
Kft. - 2011
közvetlenül résztvevő
Budakalász,
orvos
Martinovics u. 13.

a beteg ellátásában közvetlenül résztvevő
orvos/adminisztráció

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről, az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
Az adatfelvételtől
hozzájuk kapcsolódó
A beteg
Beteg általi
számított legalább
személyes adatok
ellátásának
adatszolgáltatás
Az intézmény jogi
kezeléséről és védelméről,
50 évig kell
összefoglalása,
kötelezettsége - Eü. Tv.
kötelezettségének a továbbá a biztonságos és
megőrizni az
valamint a további 26.§ (2) h) pontja + a
teljesítése - GDPR 6. gazdaságos gyógyszer- és igen
egészségügyi
gyógykezeléséről betegápolási
cikk (1) bekezdés c) gyógyászatisegédeszközdokumentációt
információ
dokumentáció elemei - A
pontja alapján
ellátás, valamint a
(személyazonosító
gondozó, ill.
beteg személyes és
gyógyszerforgalmazás
+ egészségügyi
háziorvos felé
egészségügyi adatai
általános szabályairól
adatok)
szóló
2006. évi XCVIII. tv. 44.
§

IT
adatrögzítés Rendszerház
és Kft., 9083
igen
feldolgozás Écs, Kossuth
L. u. 84.

minőségbiztosítás
részére

kezelő orvos/adminisztráció

Az adatfelvételtől
számított legalább
Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
A beteg
megőrizni az
ellátásának
egészségügyi
összefoglalása
dokumentációt
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

Beteg általi
adatszolgáltatás
kötelezettsége - Eü. Tv.
26.§ (2) h) pontja + a
betegápolási
dokumentáció elemei - A
beteg személyes és
egészségügyi adatai

Az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

a beteg ellátásában közvetlenül résztvevő
orvos/adminisztráció

Az adatfelvételtől
számított legalább
Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

A beteg további
vizsgálatainak
kérése (nem
laboratóriumi!)

Beteg általi
adatszolgáltatás
kötelezettsége - Eü. Tv.
26.§ (2) h) pontja + a
betegápolási
dokumentáció elemei - A
beteg személyes és
egészségügyi adatai

Az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

a beteg ellátásában közvetlenül résztvevő
orvos/szociális munkás/adminisztráció

Az adatfelvételtől
számított legalább
Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

A beteg szociális
előzményei és
aktuális szociális
nyomonkövetése,
esetleg
gondnokság alá
helyezésének
nyomon követése

Beteg általi
adatszolgáltatás
kötelezettsége - Eü. Tv.
26.§ (2) h) pontja - A
beteg személyi, szociális
és egáségügyi adatai

Az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

a beteg ellátásában közvetlenül résztvevő
orvos/adminisztráció

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
A beteg egészségi
egészségügyi
állapotának
dokumentációt
összefoglalása
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

Beteg általi
adatszolgáltatás
kötelezettsége - Eü. Tv.
26.§ (2) h) pontja + a
betegápolási
dokumentáció elemei - A
beteg személyes és
egészségügyi adatai

Az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

a beteg ellátásában közvetlenül résztvevő
orvos

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
A beteg egészségi
egészségügyi
állapotának
dokumentációt
összefoglalása
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

Beteg általi
adatszolgáltatás
kötelezettsége - Eü. Tv.
26.§ (2) h) pontja + a
betegápolási
dokumentáció elemei - A
beteg személyes és
egészségügyi adatai

Az intzémény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

a beteg ellátásában közvetlenül résztvevő
orvos/adminisztráció/betegszállító

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
Szakorvosi
egészségügyi
konzílium kérése
dokumentációt
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

Beteg általi
adatszolgáltatás
kötelezettsége - Eü. Tv.
26.§ (2) h) pontja + a
betegápolási
dokumentáció elemei - A
beteg személyes és
egészségügyi adatai

Az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

a beteg ellátásában közvetlenül résztvevő
orvos/adminisztráció

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
Szakkonzílium
egészségügyi
kérés teljesítése
dokumentációt
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

Beteg általi
adatszolgáltatás
kötelezettsége - Eü. Tv.
26.§ (2) h) pontja + a
betegápolási
dokumentáció elemei - A
beteg személyes és
egészségügyi adatai

Az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

a beteg ellátásában közvetlenül résztvevő
orvos/adminisztráció

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

Beteg általi
adatszolgáltatás
kötelezettsége - Eü. Tv.
26.§ (2) h) pontja + a
betegápolási
dokumentáció elemei - A
beteg személyes és
egészségügyi adatai

Az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

a beteg ellátásában közvetlenül résztvevő
orvos/mentőszolgáltató/adminisztráció

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
A beteg más eü.
egészségügyi
intézménybe
dokumentációt
szállítása
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

Beteg általi
adatszolgáltatás
kötelezettsége - Eü. Tv.
26.§ (2) h) pontja + a
betegápolási
dokumentáció elemei - A
beteg személyes és
egészségügyi adatai

Az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

a beteg ellátásában közvetlenül résztvevő
orvos/mentőszolgáltató/adminisztráció

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

Beteg általi
adatszolgáltatás
A beteg intézetből
kötelezettsége - Eü. Tv.
történő
26.§ (2) h) pontja + a
továbbszállítása
betegápolási
otthonába vagy
dokumentáció elemei - A
egyéb eü.intézetbe
beteg személyes és
egészségügyi adatai

Az intézmény az
intézmény az
intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapjánGDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pontja
alapján- GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

1. Beteg családneve és utóneve

9.

2. Leánykori neve
Személyazonosító
adat + Különleges
Kórrajzkivonat/Sanitas 3. TAJ szám
adat (egészségügyi
adat)
4. Szül. hely, idő

betegek

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
kezelő orvos
Budakalász,
Martinovics u. 13.

5. Anyja Leánykori neve
6. Állandó lakcíme
7. Egészségügyi adatok

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
igen
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
kezeléséről és védelméről

IT
adatrögzítés Rendszerház
és Kft., 9083
igen
feldolgozás Écs, Kossuth
L. u. 84.

minőségbiztosítás
részére

igen

megkeresésre,
illetve a beteg
(gondnoka vagy
törvényes
képviselője, ha
van) kérésére

IT rendszer és
papír alapon

Sanitas program,
papír alapon
ellátás alatt
kórrajzban az
orvosi szobában,
Sanitas program
távozás után
irattár (zárt
helyiségben kezelő
szekrényében)

igen

A vizsgálatot
végző
egészségügyi
IT rendszer és
intézménynek, a
papír alapon
beteg kért
vizsgálatainak
elvégzése céljából

Sanitas program,
papír alapon
ellátás alatt
kórrajzban az
orvosi szobában,
Sanitas program
távozás után
irattár (zárt
helyiségben kezelő
szekrényében)

nem

IT rendszer és
papír alapon

Sanitas program,
papír alapon
ellátás alatt
kórrajzban az
orvosi szobában,
Sanitas program
távozás után
irattár (zárt
helyiségben kezelő
szekrényében)

igen

megkeresére
hatóságok, illetve
a beteg (vagy
IT rendszer és
törvényes
papír alapon
képviselője, ha
vann)

Sanitas program,
papír alapon
ellátás alatt
kórrajzban az
orvosi szobában,
Sanitas program
távozás után
irattár (zárt
helyiségben kezelő
szekrényében)

IT rendszer és
papír alapon

Sanitas program,
papír alapon
ellátás alatt
kórrajzban az
Sanitas program orvosi szobában,
távozás után
irattár (zárt
helyiségben kezelő
szekrényében)

IT rendszer és
papír alapon

Sanitas program,
papír alapon
ellátás alatt
kórrajzban az
orvosi szobában,
Sanitas program
távozás után
irattár (zárt
helyiségben kezelő
szekrényében)

nem

IT rendszer és
papír alapon

Sanitas program,
papír alapon
ellátás alatt
kórrajzban az
orvosi szobában,
Sanitas program
távozás után
irattár (zárt
helyiségben kezelő
szekrényében)

igen

alapesetben nem
(amennyiben
további eü. ellátást
IT rendszer és
javasol az orvos,
papír alapon
akkor lehetséges 3.
fél, pl. más eü.
ellátó)

Sanitas program,
papír alapon
ellátás alatt
kórrajzban az
orvosi szobában,
Sanitas program
távozás után
irattár (zárt
helyiségben kezelő
szekrényében)

igen

Országos
Mentőszolgálat, a
IT rendszer és
beteg további
papír alapon
ellátási helyre
történő szállítása

Sanitas program,
papír alapon
ellátás alatt
kórrajzban az
orvosi szobában,
Sanitas program
távozás után
irattár (zárt
helyiségben kezelő
szekrényében)

igen

Betegszállító
szolgálat, a beteg
továbbszállítása
céljából

Sanitas program,
papír alapon
ellátás alatt
kórrajzban az
orvosi szobában,
Sanitas program
távozás után
irattár (zárt
helyiségben kezelő
szekrényében)

1. Beteg családneve és utóneve

2. Leánykori neve

10.

Személyazonosító
adat + Különleges
Beutaló/Sanitas
adat (egészségügyi
adat)

3. TAJ szám

betegek

4. Szül. hely, idő
5. Anyja Leánykori neve

Gálfi Béla Nonprofit
a beteg ellátásában
Kft. - 2011
közvetlenül résztvevő
Budakalász,
orvos
Martinovics u. 13.

6. Állandó lakcíme

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
igen
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
kezeléséről és védelméről

IT
adatrögzítés Rendszerház
és Kft., 9083
igen
feldolgozás Écs, Kossuth
L. u. 84.

minőségbiztosítás
részére

7. Egészségügyi adatok
1. Beteg családneve és utóneve
2. Leánykori Beteg családneve
és utóneve
3. TAJ szám
11.

Személyazonosító
adat + Különleges Szociális
adat (egészségügyi adatlap/Sanitas
adat)

betegek

Gálfi Béla Nonprofit
a beteg ellátásában
Kft. - 2011
közvetlenül résztvevő
Budakalász,
orvos/szociális munkás
Martinovics u. 13.

betegek

Gálfi Béla Nonprofit
a beteg ellátásában
Kft. - 2011
közvetlenül résztvevő
Budakalász,
orvos
Martinovics u. 13.

4. Szül. hely, idő
5. anya leánykori családi és
utóneve
6. Állandó lakcíme

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
igen
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
kezeléséről és védelméről

IT
adatrögzítés Rendszerház
és Kft., 9083
igen
feldolgozás Écs, Kossuth
L. u. 84.

minőségbiztosítás
részére

7. Egészségügyi adatok
1. Beteg családneve és utóneve
2. Leánykori Beteg családneve
és utóneve
3. TAJ szám
4. Szül. hely, idő
5. Anyja Leánykori neve
6. Állandó lakcíme

12.

13.

Személyazonosító
adat + Különleges Orvosi
adat (egészségügyi Szakvélemény/Sanitas
adat)

Személyazonosító
adat + Különleges
Epikrízis/Sanitas
adat (egészségügyi
adat)

7. Egészségügyi adatok
1. Beteg családneve és utóneve
2. Leánykori Beteg családneve
és utóneve
3. TAJ szám
betegek
4. Szül. hely, idő
5. Anyja Leánykori neve

Gálfi Béla Nonprofit
a beteg ellátásában
Kft. - 2011
közvetlenül résztvevő
Budakalász,
orvos
Martinovics u. 13.

6. Állandó lakcíme
7. Egészségügyi adatok
1. Beteg családneve és utóneve
2. Leánykori Beteg családneve
és utóneve
3. TAJ szám
14.

Személyazonosító
adat + Különleges
adat (egészségügyi
adat)

Konzílium kérő
lap/Sanitas

4. Szül. hely, idő

betegek

Gálfi Béla Nonprofit
a beteg ellátásában
Kft. - 2011
közvetlenül résztvevő
Budakalász,
orvos
Martinovics u. 13.

betegek

Gálfi Béla Nonprofit
a beteg ellátásában
Kft. - 2011
közvetlenül résztvevő
Budakalász,
orvos
Martinovics u. 13.

betegek

Gálfi Béla Nonprofit
a beteg ellátásában
Kft. - 2011
közvetlenül résztvevő
Budakalász,
orvos
Martinovics u. 13.

betegek

Gálfi Béla Nonprofit
a beteg ellátásában
Kft. - 2011
közvetlenül résztvevő
Budakalász,
orvos
Martinovics u. 13.

5. anya leánykori családi és
utóneve

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
igen
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
kezeléséről és védelméről

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
igen
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
kezeléséről és védelméről

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
igen
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
kezeléséről és védelméről

IT
adatrögzítés Rendszerház
és Kft., 9083
igen
feldolgozás Écs, Kossuth
L. u. 84.

IT
adatrögzítés Rendszerház
és Kft., 9083
igen
feldolgozás Écs, Kossuth
L. u. 84.

IT
adatrögzítés Rendszerház
és Kft., 9083
igen
feldolgozás Écs, Kossuth
L. u. 84.

minőségbiztosítás
részére

minőségbiztosítás
részére

minőségbiztosítás
részére

nem

nem

6. Egészségügyi adatok
1. Beteg családneve és utóneve

15.

Személyazonosító
adat + Különleges
adat (egészségügyi
adat)

Konzíliumi leletek
(nem laboratóriumi
lelet)/Sanitas

2. Leánykori Beteg családneve
és utóneve
3. TAJ szám
4. Szül. hely, idő
5. Anyja leánykori neve
6. Állandó lakcíme
7. Egészségügyi adatok
1. Beteg családneve és utóneve
2. Leánykori neve

16.

Személyazonosító
adat + Különleges
adat (egészségügyi
adat)

3. TAJ szám
Ambuláns lap/Sanitas

4. Szül. hely, idő
5. Anyja leánykori neve
6. Állandó lakcíme
7. Egészségügyi adatok
1. Beteg családneve és utóneve
2. Szül. idő

17.

Személyazonosító
adat + Különleges
adat (egészségügyi
adat)

3. TAJ szám
Mentési
utalvány/Sanitas

4. Lakcím

5. Egészségügyi adatok

Beteg állapotának
rögzítése, további
kezelési
javaslatok,
továbbküldés

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
igen
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
kezeléséről és védelméről

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
igen
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
kezeléséről és védelméről

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
igen
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
kezeléséről és védelméről

IT
adatrögzítés Rendszerház
és Kft., 9083
igen
feldolgozás Écs, Kossuth
L. u. 84.

IT
adatrögzítés Rendszerház
és Kft., 9083
igen
feldolgozás Écs, Kossuth
L. u. 84.

IT
adatrögzítés Rendszerház
és Kft., 9083
igen
feldolgozás Écs, Kossuth
L. u. 84.

minőségbiztosítás
részére

minőségbiztosítás
részére

minőségbiztosítás
részére

1. Beteg családneve és utóneve

2. Szül. idő

18.

Személyazonosító
adat + Különleges
adat (egészségügyi
adat)

Betegszállítási
utalvány/Sanitas

3. TAJ szám
betegek
4. Lakcím

5. Egészségügyi adatok

Gálfi Béla Nonprofit
a beteg ellátásában
Kft. - 2011
közvetlenül résztvevő
Budakalász,
orvos
Martinovics u. 13.

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
igen
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
kezeléséről és védelméről

IT
adatrögzítés Rendszerház
és Kft., 9083
igen
feldolgozás Écs, Kossuth
L. u. 84.

minőségbiztosítás
részére

IT rendszer és
papír alapon

a beteg ellátásában közvetlenül résztvevő
orvos/adminisztráció

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

a beteg ellátásában közvetlenül résztvevő
orvos/adminisztráció

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
A beteg sürgős
A beteg tájékoztatása
egészségügyi
bírói szemléjének
alapján
dokumentációt
lemondása
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

1. Beteg családneve és utóneve

19.

Igazolás kórházi
fekvőbeteg
Személyazonosító
gyógyintézetben a
2. Szül. idő
adat
betegség megállapítása
céljából/Sanitas
3. TAJ szám

betegek

Gálfi Béla Nonprofit
a beteg ellátásában
Kft. - 2011
közvetlenül résztvevő
Budakalász,
orvos
Martinovics u. 13.

betegek

Gálfi Béla Nonprofit
a beteg ellátásában
Kft. - 2011
közvetlenül résztvevő
Budakalász,
orvos
Martinovics u. 13.

Beteg általi
adatszolgáltatás
A beteg
kötelezettsége - Eü. Tv.
gyógykezelésének 26.§ (2) h) pontja + a
idejéről történt
betegápolási
ellátás igazolása dokumentáció elemei - A
beteg személyes és
egészségügyi adatai

Az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
igen
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
kezeléséről és védelméről

IT
adatrögzítés Rendszerház
és Kft., 9083
igen
feldolgozás Écs, Kossuth
L. u. 84.

igen

Táppénzkifizető
helynek, további
ügyintézésre

IT rendszer és
papír alapon

nem

igen

Illetékes bíróság
részére,
tájékoztatás
céljából

papír alapú

Ellátás alatt a
felvételi irodán,
távozás után
irattár (zárt
helyiségben)

nem

igen

Illetékes bíróság
részére,
tájékoztatás
céljából

papír alapú

Ellátás alatt a
felvételi irodán,
távozás után
irattár (zárt
helyiségben)

nem

igen

Illetékes bíróság
részére,
tájékoztatás
céljából

papír alapú

Ellátás alatt a
felvételi irodán,
távozás után
irattár (zárt
helyiségben)

papír alapú

Ellátás alatt
kórrajzban az
orvosi szobában,
távozás után
irattár (zárt
helyiségben)

minőségbiztosítás
részére

4. Lakcím

1. Beteg családneve és utóneve

20.

Személyazonosító Értesítés (Sürgős bírói
adat
szemle lemondása)
2. Szül. év, hó, nap

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)
Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

21.

Bírói felülvizsgálaton
Személyazonosító
résztvevő betegek
adat
listája

1. Beteg családneve és utóneve betegek

Gálfi Béla Nonprofit
a beteg ellátásában
Kft. - 2011
közvetlenül résztvevő
Budakalász,
orvos
Martinovics u. 13.

22.

Értesítés (bírói szemle
Személyazonosító
1. Beteg családneve és utóneve betegek
alól kikerülő
adat
betegekről)

Gálfi Béla Nonprofit
a beteg ellátásában
Kft. - 2011
közvetlenül résztvevő
Budakalász,
orvos
Martinovics u. 13.

a beteg ellátásában közvetlenül résztvevő
orvos/adminisztráció

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
Budakalász,
Martinovics u. 13.

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
igazságügyi orvosszakértő/illetékes bíróság
egészségügyi
képviselője (ügygondnok)/titkárságvezető
dokumentációt
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

1. Beteg családneve és utóneve

23.

Személyazonosító adat

Bírói szemle
jegyzőkönyv

2. Anyja leánykori neve

betegek

igazságügyi
orvosszakértő/illetékes
bíróság képviselője
(ügygondnok)

3. Szül. hely, idő

a beteg ellátásában közvetlenül résztvevő
orvos/adminisztráció

Az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

A beteg tájékoztatása
alapján

Az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

A beteg tájékoztatása
alapján

Az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

A beteg
pszichiátriai
A beteg tájékoztatása
gyógykezelésének
alapján
elrendelése
céljából

Az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

Az illetékes
bíróság
tájékoztatása
céljából

Az illetékes
bíróság
tájékoztatása
céljából

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
nem
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
kezeléséről és védelméről

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
nem
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
kezeléséről és védelméről

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
nem
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
kezeléséről és védelméről

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről, az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
nem
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
kezeléséről és védelméről

Sanitas program,
papír alapon
ellátás alatt
kórrajzban az
orvosi szobában,
Sanitas program
távozás után
irattár (zárt
helyiségben kezelő
szekrényében)

igen

minőségbiztosítás
részére

igen

minőségbiztosítás
részére

papír alapú

Ellátás alatt a
beteg karján,
távozás után a
kórrajzban,
irattár (zárt
helyiségben)

igen

minőségbiztosítás
részére

papír alapú

Ellátás alatt az
orvosi szobában,
távozás után
irattár (zárt
helyiségben)

IT
adatrögzítés Rendszerház
és Kft., 9083
igen
feldolgozás Écs, Kossuth
L. u. 84.

minőségbiztosítás

IT rendszer és
papír alapon

IT
adatrögzítés Rendszerház
és Kft., 9083
igen
feldolgozás Écs, Kossuth
L. u. 84.

finanszírozási előadó
ellenőrzés és további
intézkedés
igen
céljából/minőségbizt
osítás részére

nem

4. Lakcím

24.

25.

Különleges adat
Beteg azonosító
(egészségügyi adat) karszalag

Személyazonosító
adat

Betegdokumentáció

1. Beteg képzett azonosítója

1. Beteg csládneve és utóneve

Betegellátást végző egészségügyi
személyzet

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
A beteg
egészségügyi
azonosítása
dokumentációt
céljából
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

A beteg intézmény által
képzett azonosítója

Az intézmény jogi
kötelezettségének a
A beteg személyes adatai teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

betegek

Gálfi Béla Nonprofit
Betegellátást végző
Kft. - 2011
egészségügyi
Budakalász,
személyzet/orvos
Martinovics u. 13.

betegek

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
Betegellátást végző
Budakalász,
egészségügyi személyzet
Martinovics u. 13.

Betegellátást végző egészségügyi
személyzet/orvos

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

Gálfi Béla Nonprofit
a beteg ellátásában
Kft. - 2011
közvetlenül résztvevő
Budakalász,
orvos
Martinovics u. 13.

a beteg ellátásában közvetelnül résztvevő
orvos/Betegellátást végző egészségügyi
személyzet

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
A betegnyilatkozat
egészségügyi
nyilvántartása
A beteg személyes adatai
dokumentációt
céljából
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

1. Beteg családneve és utóneve

26.

Nyilatkozat orvosi
2. Beteg leánykori neve
Személyazonosító ellátás
betegek
adat
megtagadásáról/Sanita
3. Beteg TAJ száma
s
4. Beteg szül. hely, dátum
5. Beteg anya leánykori családi
és utóneve
1. Beteg családneve és utóneve

2. Szül. hely, idő
3. anya leánykori családi és
utóneve
27.

Kötelezvény utólag
Személyazonosító
bemutatandó
adat
TAJ/Sanitas

4. Állandó lakcím
betegek

5. szem. ig. szám/útlevél szám

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
orvosi adminisztrációt
Budakalász,
végző irodavezető
Martinovics u. 13.

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről, az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
Az intézmény jogi
kezeléséről és védelméről,
kötelezettségének a
60/2003. (X. 20.)
teljesítése - GDPR 6.
nem
ESZCSM rendelet az
cikk (1) bekezdés c)
egészségügyi
pontja alapján
szolgáltatások nyújtásához
szükséges szakmai
minimumfeltételekről,
társasági belső
szabályozás: 2/2014. sz.
Orvos igazgatói utasítás

irodavezető

A betegre
vonatkozó
dokumentumok
gyűjteménye

Az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
nem
hozzájuk kapcsol ódó
személyes adatok
kezeléséről és védelméről

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
igen
hozzájuk kapcsol ódó
személyes adatok
kezeléséről és védelméről

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
Az adatfelvételtől
hozzájuk kapcsol ódó
számított legalább
személyes adatok
30 évig kell
A beteg tb.
Az intézmény jogi
kezeléséről és védelméről,
megőrizni az
ellátására jogosító
kötelezettségének a
az egészségügyi
egészségügyi
TAJ kártya
A beteg személyes adatai teljesítése - GDPR 6.
igen
szolgáltatások
dokumentációt
utólagos
cikk (1) bekezdés c)
Egészségbiztosítási
(személyazonosító bemutatásához
pontja alapján
Alapból történő
+ egészségügyi
finanszírozásának
adatok)
részletes szabályairól
szóló 43/1999. (III. 3.)
Korm. rendelet

amennyiben a
beteg szülő/ gyám/ IT rendszer és
gondnokság
papír alapon
hatálya alatt

Sanitas program

Sanitas program,
távozás után
irattár (zárt
helyiségben kezelő
szekrényében)

Sanitas program,
papír alapon
ellátás alatt
kórrajzban az
orvosi szobában,
Sanitas program
távozás után
irattár (zárt
helyiségben kezelő
szekrényében)

1. Beteg családneve és utóneve

2. TAJ szám
3. Szül. hely, idő

28.

Személyazonosító Kérelem térítési díj
adat
mérséklésére/Sanitas

4. anya leánykori családi és
utóneve

betegek

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
ov. főorvos
Budakalász,
Martinovics u. 13.

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
A beteg térítési
ov.főorvos/ügyvezető/orvosigazgató/gazdas
egészségügyi
díjának kérelemre A beteg személyes adatai
ági vezető/kötelezettségvállaló (beteg)
dokumentációt
történő mérséklése
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
kezeléséről és védelméről
az intézmény az
és a és a térítési díj
intézmény jogi
ellenében igénybe vehető
kötelezettségének a
egyes egészségügyi
igen
teljesítése - GDPR 6.
szolgáltatások térítési
cikk (1) bekezdés c)
díjáról szóló 284/1997.
pontja alapján
(XII.23.) Korm. Rendelet,
társasági belső
szabályozás: Térítési díj
szabályzat

IT
adatrögzítés Rendszerház
és Kft., 9083
igen
feldolgozás Écs, Kossuth
L. u. 84.

IT rendszer és
papír alapon

Sanitas program,
papír alapon
ellátás alatt
osztályos és
központi
(gazdasági)
Sanitas program
adminisztráció,
távozás után
irattár (zárt
helyiségben kezelő
szekrényében)

nem

IT rendszer és
papír alapon

Sanitas program,
papír alapon
ellátás alatt
kórrajzban az
orvosi szobában,
Sanitas program
távozás után
irattár (zárt
helyiségben kezelő
szekrényében)
Sanitas program,
papír alapon
ellátás alatt
kórrajzban az
orvosi szobában,
Sanitas program
távozás után
irattár (zárt
helyiségben kezelő
szekrényében)

Sanitas program

ügyvezető/gazdasági
nem
vezető

5. Lakcím
1. Beteg családneve és utóneve

29.

2. TAJ szám

Személyazonosító
adat + Különleges
adat (egészségügyi
adat)

Szabad mozgás
korlátozása/Sanitas

Személyazonosító
adat + Különleges
adat (egészségügyi
adat)

Javaslat
cselekvőképességet
teljesen korlátozó
gondnokság alá
helyezés
indításáról/Sanitas

3. Szül. hely, idő

betegek

4. anya leánykori családi és
utóneve
5. Lakcím
6. Egészségügyi adat

Gálfi Béla Nonprofit
a betegellátásban
Kft. - 2011
közvetlenül résztvevő
Budakalász,
orvos
Martinovics u. 13.

a betegellátásban közvetlenül résztvevő
orvos/betegellátást végző egészségügyi
személyzet

1. Beteg neve

30.

2. Beteg szül. hely, idő
3. Beteg anya leánykori családi
és utóneve
betegek
4. Beteg lakcíme

Gálfi Béla Nonprofit
a betegellátásban
Kft. - 2011
közvetlenül résztvevő
Budakalász,
orvos
Martinovics u. 13.

a betegellátásban közvetlenül résztvevő
orvos/orvos igazgató/adminisztráció

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
hozzájuk kapcsol ódó
igen
személyes adatok
kezeléséről és védelméről,
társasági belső
szabályozás: 3/2015. sz.
Orvos igazgatói utasítás 2.
sz. melléklete
A Polgári
Az adatfelvételtől
Törvénykönyvről szóló
Beteg általi
számított legalább A beteg
2013. évi V. törvény, a
adatszolgáltatás
30 évig kell
cselekvőképességé
Az intézmény jogi
1997. évi CLIV. törvény
kötelezettsége - Eü. Tv.
megőrizni az
t teljesen korlátozó
kötelezettségének a az egészségügyről és az
26.§ (2) h) pontja + a
egészségügyi
gondnokság alá
teljesítése - GDPR 6. 1997. évi XLVII. törvény igen
betegápolási
dokumentációt
helyezés
cikk (1) bekezdés c) az egészségügyi és a
dokumentáció elemei - A
(személyazonosító kezdeményezése
pontja alapján
hozzájuk kapcsol ódó
beteg személyes és
+ egészségügyi
céljából
személyes adatok
egészségügyi adatai
adatok)
kezeléséről és védelméről
Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

A beteg
veszélyeztető
magatartása miatti
szabad mozgás
korlátozása
céljából

Beteg általi
adatszolgáltatás
kötelezettsége - Eü. Tv.
26.§ (2) h) pontja + a
betegápolási
dokumentáció elemei - A
beteg személyes és
egészségügyi adatai

Az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

IT
adatrögzítés Rendszerház
és Kft., 9083
igen
feldolgozás Écs, Kossuth
L. u. 84.

minőségbiztosítás
részére

IT
adatrögzítés Rendszerház
és Kft., 9083
igen
feldolgozás Écs, Kossuth
L. u. 84.

minőségbiztosítás
részére

igen

illetékes
gyámhivatal felé, IT rendszer és
további intézkedés papír alapon
céljából

IT
adatrögzítés Rendszerház
és Kft., 9083
igen
feldolgozás Écs, Kossuth
L. u. 84.

gazdasági igazgató

igen

az illetékes
gyámhivatal
IT rendszer és
további ügyintézés papír alapon
céljából

5. Egészségügyi adatok

1. Beteg neve

31.

Személyazonosító
adat

Igazolás (gondnoki
2. Leánykori neve
elszámoláshoz)/Sanitas

betegek

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
szociális munkás
Budakalász,
Martinovics u. 13.

szociális munkás/osztályvezető
főorvos/orvosi adminisztráció

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
beavatkozást végző
Budakalász,
szakorvos
Martinovics u. 13.

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
beavatkozást végző szakorvos/betegellátást
egészségügyi
végző egészségügyi személyzet
dokumentációt
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

3. TAJ

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
hozzájuk kapcsolódó
Az illetékes
Az intézmény jogi
személyes adatok
gyámhivatal
kötelezettségének a
kezeléséről és védelméről,
részére a beteggel A beteg személyes adatai teljesítése - GDPR 6.
igen
továbbá a 2004. évi CXL.
kapcsolatos térítési
cikk (1) bekezdés c)
törvény
díj elszámolásához
pontja alapján
a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól

Sanitas program,
papír alapon
adminisztráció,
távozás után
irattár (zárt
helyiségben kezelő
szekrényében)

4. Szül. hely, dátum
5. anya leánykori családi és
utóneve
6. Állandó lakcím
1. Beteg családneve és utóneve
2. Szül. hely, dátum

32.

Személyazonosító
adat + Különleges
adat (egészségügyi
adat)

Beleegyező
nyilatkozat/Sanitas
(Disulfiram
beültetéshez)

3. anya leánykori családi és
utóneve
4. Lakcím

betegek

Beteg általi
adatszolgáltatás
A beteg részére
kötelezettsége - Eü. Tv.
gyógyszerbeültetés 26.§ (2) h) pontja + a
kapcsán műtéti
betegápolási
beleegyezés
dokumentáció elemei - A
beteg személyes és
egészségügyi adatai

A beteg
hozzájárulása a
GDPR 6. cikk (1)
bekezdésének a)
ponjta alapján/ az
intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
igen
hozzájuk kapcsol ódó
személyes adatok
kezeléséről és védelméről

IT
adatrögzítés Rendszerház
és Kft., 9083
igen
feldolgozás Écs, Kossuth
L. u. 84.

minőségbíztosítés

nem

IT rendszer és
papír alapon

Sanitas program,
papír alapon
ellátás alatt
kórrajzban az
orvosi szobában,
Sanitas program
távozás után
irattár (zárt
helyiségben kezelő
szekrényében)

IT
adatrögzítés Rendszerház
és Kft., 9083
igen
feldolgozás Écs, Kossuth
L. u. 84.

ügyvezető jóváhagyás
céljából/gazdasági
igazgatóság részére, a igen
befizetés ellenőrzése
céljából

gondnok,
amennyiben a
beteg gondnoság
IT rendszer és
alatt
papír alapon
áll/kötelezettségvá
llaló a térítési díj
befizetése céljából

Sanitas program,
papír alapon
adminisztráció,
távozás után
Sanitas program
irattár (zárt
helyiségben kezelő
szekrényében)

IT
adatrögzítés Rendszerház
és Kft., 9083
nem
feldolgozás Écs, Kossuth
L. u. 84.

igen

Corden labor felé,
a vizsgálatok
IT rendszer
elvégzése céljából

Sanitas program

igen

gondnok, a beteg
helyett a beteg
ellátásának
hozzájárulása
céljából

Sanitas program,
papír alapon
ellátás alatt
kórrajzban az
orvosi szobában,
Sanitas program
távozás után
irattár (zárt
helyiségben kezelő
szekrényében)

5. Egészségügyi adatok

1. Eü. szolgáltatást igénybe
vevő neve

2. TAJ szám

33.

Személyazonosító
adat

Megállapodás térítési
díj ellenében nyújtott 3. Szül. hely, idő
egészségügyi (krónikus
fekvőbeteg szakellátás)
szolgáltatásra/Sanitas 4. Lakcím

betegek

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
osztályvezető főorvos
Budakalász,
Martinovics u. 13.

osztályvezető főorvos/szociális
munkás/orvosi adminisztráció/orvosigazgató

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

A beteg térítési
díjának
megállapítása
céljából

betegek

Gálfi Béla Nonprofit
a betegellátásban
Kft. - 2011
közvetlenül résztvevő
Budakalász,
orvos
Martinovics u. 13.

a betegellátásban közvetlenül résztvevő
orvos/eü.szakszemélyzet

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

A beteg sürgős
laboreredményéne
k megismerése
céljából

Beteg általi
adatszolgáltatás
kötelezettsége - Eü. Tv.
26.§ (2) h) pontja + a
betegápolási
dokumentáció elemei - A
beteg személyes és
egészségügyi adatai

Az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

a betegellátásban közvetlenül résztvevő
orvos/aminisztráció/Betegellátást végző
egészségügyi személyzet

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

A beteg
intézményi
beleegyezése és
felvétele céljából

Beteg általi
adatszolgáltatás
kötelezettsége - Eü. Tv.
26.§ (2) h) pontja + a
betegápolási
dokumentáció elemei - A
beteg személyes és
egészségügyi adatai

Az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

5. anya leánykori családi és
utóneve

1. Beteg családneve és utóneve

34.

Személyazonosító
adat + Különleges
adat (egészségügyi
adat)

2. Szül. hely és dátum
Sürgős labor vizsgálat
kérése/Sanitas

3. TAJ szám

4. Egészségügyi adatok

1. Beteg neve

35.

Személyazonosító
adat + Különleges
adat (egészségügyi
adat)

Kérelem
cselekvőképességében
részlegesen korlátozott 2. Szül. hely, év, hó, nap
pszichiátriai beteg
gyógykezelésbe
vételére/Sanitas
3. Egészségügyi adatok

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről, az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
A beteg
kezeléséről és védelméről,
hozzájárulása a
továbbá a kötelező
GDPR 6. cikk (1)
egészségbiztosítás
bekezdésének a)
ellátásairól szóló 1997.
ponjta alapján/ az
A beteg személyes adatai
évi LXXXIII. tv. és a
igen
intézmény jogi
térítési díj ellenében
kötelezettségének a
igénybe vehető egyes
teljesítése - GDPR 6.
egészségügyi
cikk (1) bekezdés c)
szolgáltatások térítési
pontja alapján
díjáról szóló 284/1997.
(XII.23.) Korm. rendelet,
társasági belső
szabályozás: Térítési díj
szabályzat

betegek

Gálfi Béla Nonprofit
a betegellátásban
Kft. - 2011
közvetlenül résztvevő
Budakalász,
orvos
Martinovics u. 13.

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
igen
hozzájuk kapcsol ódó
személyes adatok
kezeléséről és védelméről

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
igen
hozzájuk kapcsol ódó
személyes adatok
kezeléséről és védelméről

IT
adatrögzítés Rendszerház
és Kft., 9083
igen
feldolgozás Écs, Kossuth
L. u. 84.

minőségbiztosítás
részére

IT rendszer és
papír alapon

Csak Sanitas
program

a betegellátásban közvetlenül résztvevő
orvos/aminisztráció/Betegellátást végző
egészségügyi személyzet

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

a betegellátásban közvetlenül résztvevő
orvos/orvosi adminisztráció

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
Eltűnt beteg
egészségügyi
felkutatása
dokumentációt
céljából
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

1. Beteg neve

36.

Személyazonosító
adat + Különleges
adat (egészségügyi
adat)

Kérelem
cselekvőképességében
teljesen korlátozott
pszichiátriai beteg
gyógykezelésbe
vételére/Sanitas

2. Szül. hely, év, hó, nap
betegek

Gálfi Béla Nonprofit
a betegellátásban
Kft. - 2011
közvetlenül résztvevő
Budakalász,
orvos
Martinovics u. 13.

3. Egészségügyi adatok

A beteg
intézményi
beleegyezése és
felvétele céljából

Beteg általi
adatszolgáltatás
kötelezettsége - Eü. Tv.
26.§ (2) h) pontja + a
betegápolási
dokumentáció elemei - A
beteg személyes és
egészségügyi adatai

Az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

Beteg általi
adatszolgáltatás
kötelezettsége - Eü. Tv.
26.§ (2) h) pontja + a
betegápolási
dokumentáció elemei - A
beteg személyes és
egészségügyi adatai

Az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
igen
hozzájuk kapcsol ódó
személyes adatok
kezeléséről és védelméről

IT
adatrögzítés Rendszerház
és Kft., 9083
igen
feldolgozás Écs, Kossuth
L. u. 84.

minőségbiztosítás
részére

igen

gondnok, a beteg
helyett a beteg
ellátásának
hozzájárulása
céljából

IT rendszer és
papír alapon

Sanitas program,
papír alapon
ellátás alatt
kórrajzban az
orvosi szobában,
Sanitas program
távozás után
irattár (zárt
helyiségben kezelő
szekrényében)

igen

illetékes
rendőrkapitányság,
IT rendszer és
eltűnt személy
papír alapon
felkutatása
céljából

Sanitas program,
papír alapon
ellátás alatt
kórrajzban az
orvosi szobában,
Sanitas program
távozás után
irattár (zárt
helyiségben kezelő
szekrényében)

igen

a gépjármű vezetői
engedély
IT rendszer és
megadására
papír alapon
jogosult szerv
részére

ambuláns beteg
esetében csak
Sanitas program,
fekvő beteg
esetében Sanitas
program és papír
alapon ellátás
Sanitas program alatt kórrajzban
az orvosi
szobában,
távozás után
irattár (zárt
helyiségben kezelő
szekrényében)

igen

teljes bizonyító
erejű dokumentum
(meghatalmazás) papír alapú
ellenében a
meghatalmazott

Gazdasági irattár
(zárt
helyiségben)

Ellátás alatt
kórrajzban az
orvosi szobában,
távozás után
irattár (zárt
helyiségben)

Papír alapon,
távozás után
irattár (zárt
helyiségben kezelő
szekrényében)

1. Beteg családneve és utóneve
2. Leánykori neve

37.

Személyazonosító
adat + Különleges
adat (egészségügyi
adat)

Bejelentés eltűnt
pszichiátriai kezelt
személyek felkutatása
céljából/Sanitas

3. TAJ
4. Szül. hely, dátum
5. anya leánykori családi és
utóneve

betegek

Gálfi Béla Nonprofit
a betegellátásban
Kft. - 2011
közvetlenül résztvevő
Budakalász,
orvos
Martinovics u. 13.

6. Állandó lakcím

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
igen
hozzájuk kapcsol ódó
személyes adatok
kezeléséről és védelméről

IT
adatrögzítés Rendszerház
és Kft., 9083
nem
feldolgozás Écs, Kossuth
L. u. 84.

7. Egészségügyi adat
1. Beteg családneve és utóneve

2. Leánykori neve

38.

Személyazonosító
adat + Különleges
adat (egészségügyi
adat)

Szakorvosi vélemény
gépjárművezetői
alkalmassági
vizsgálathoz/Sanitas

betegek
3. TAJ

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
vizsgáló orvos
Budakalász,
Martonics u. 13.

vizsgáló orvos/adminisztrátor

4. Szül. hely, dátum
5. anya leánykori családi és
utóneve
6. Állandó lakcím
7. Egészségügyi adatok

1. Beteg családneve és utóneve

39.

Személyazonosító
adat

Betegdokumentációt
kérő lap

2. Szül. idő

betegek

Gálfi Béla Nonprofit
a
Kft. - 2011
betegdokumentációkiadásá engedélyező/adminsztrátor
Budakalász,
t engedélyező
Martinovics u. 13.

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

A beteg
gépjárművezetői
alkalmasságának
megítélése
céljából

Beteg általi
adatszolgáltatás
kötelezettsége - Eü. Tv.
26.§ (2) h) pontja + a
betegápolási
dokumentáció elemei - A
beteg személyes és
egészségügyi adatai

Az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
igen
hozzájuk kapcsol ódó
személyes adatok
kezeléséről és védelméről

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
hozzájuk kapcsol ódó
Az adatfelvételtől
Beteg általi
személyes adatok
számított legalább
adatszolgáltatás
kezeléséről és védelméről,
30 évig kell
A beteg saját
Az intézmény jogi
kötelezettsége - Eü. Tv.
továbbá az egészségügyi
megőrizni az
eü.dokumentumai
kötelezettségének a
26.§ (2) h) pontja + a
és a hozzájuk kapcsolódó
egészségügyi
másolatának
teljesítése - GDPR 6.
nem
betegápolási
személyes adatok
dokumentációt
térítés ellenében
cikk (1) bekezdés c)
dokumentáció elemei - A
kezeléséről és védelméről,
(személyazonosító történő kiadása
pontja alapján
beteg személyes és
társasági belső
+ egészségügyi
egészségügyi adatai
szabályozás: Térítési díj
adatok)
szabályzat
60/2004. (VII.6.)
ESZCSM rendelet

IT
adatrögzítés Rendszerház
és Kft., 9083
nem
feldolgozás Écs, Kossuth
L. u. 84.

igen

gazdasági
igazgatóság további
ügyintézésre

igen

minőségbiztosítás
részére

igen

illetékes család-és
gyermekjóléti
intézmény
szociális
papír alapú
munkásához,
tájékoztatás és
intézkedés kérése
céljából

igen

az értékek kiadásának
jóváhagyása céljából
gazdasági
igen
igazgató/pénztáros/m
inőségbiztosítás
részére

Meghatalmazott
vagy gondnok
részére (ha van), a
papír alapú
letétbe helyezett
értékek pénztárból
való felvételéhez

igen

minőségbiztosítás
részére

nem

papír alapú

Ellátás alatt
kórrajzban az
orvosi szobában,
távozás után
irattár (zárt
helyiségben)

igen

minőségbiztosítás
részére

nem

papír alapú

Ellátás alatt
kórrajzban az
orvosi szobában,
távozás után
irattár (zárt
helyiségben)

3. Lakcím
1. Gyermek/felnőtt neve

2. Szül. helye, ideje

40.

Személyazonosító
adat + Különleges
adat (egészségügyi
adat)

Esetjelző lap (a
gyermekjóléti központ 3. anya leánykori családi és
által biztosított kórházi utóneve
szociális munkához)

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
szociális munkás/a betegellátásban
egészségügyi
közvetlenül résztvevő orvos/adminisztráció
dokumentációt
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
Beteg általi
A beteg
hozzájuk kapcsolódó
adatszolgáltatás
veszélyeztetettségé
Az intézmény jogi
személyes adatok
kötelezettsége - Eü. Tv.
vel és családi
kötelezettségének a kezeléséről és védelméről
26.§ (2) h) pontja + a
(gyermek)
teljesítése - GDPR 6. és a gyermekvédelemhez nem
betegápolási
helyzetével
cikk (1) bekezdés c) kívülről kapcsolódó egyes
dokumentáció elemei - A
kapcsoaltos
pontja alapján
szervek számára a
beteg személyes és
információk
gyermekek védelméről és
egészségügyi adatai
a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI.
törvény

betegek

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
szociális munkás
Budakalász,
Martinovics u. 13.

betegek

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
Gálfi Béla Nonprofit
megőrizni az
Kft. - 2011
orvos/kezelőorvos/ügyelet orvos/kezelőorvos/ügyeletes orvos/szociális
egészségügyi
Budakalász,
es orvos
munkás
dokumentációt
Martinovics u. 13.
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

betegek

szociális munkás

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

A beteg által
behozott pénz
beteg részére
történő átadása
céljából

szociális munkás

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

A beteg letétbe
helyezett
értékeinek
(beleértve a pénzt
A beteg személyes adatai
is) átadása a
szociális
munkásnak, majd
a pénztárosnak.

4. Lakcíme
5. Telefon elérhetőség
6. Egészségügyi adatok

1. Beteg családneve és utóneve

41.

Személyazonosító
adat

Engedély letétbe
helyezett érték
kiadására

2. Szül. hely, dátum

3. Lakcím

A beteg letétbe
helyezett
értékeinek
kiadásához
engedély

az intézmény az
intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
A beteg személyes adatai cikk (1) bekezdés c)
pontja alapjánGDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pontja
alapján teljesítése

4. TAJ szám

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
nem
kezeléséről és védelméről,
társasági belső
szabályozás: Ápoltak pénzés értékletéti szabályzata
8. sz. melléklet

5. Személyi ig. szám

1. Beteg családneve és utóneve

42.

Személyazonosító
adat

Személyazonosító adat

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
szociális munkás
Budakalász,
Martinovics u. 13.

2. Letétkezelő neve

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
Az intézmény jogi
hozzájuk kapcsolódó
kötelezettségének a
személyes adatok
A beteg személyes adatai teljesítése - GDPR 6.
nem
kezeléséről és védelméről,
cikk (1) bekezdés c)
társasági belső
pontja alapján
szabályozás: Ápoltak pénzés értékletéti szabályzata
5. sz. melléklet

1. Letétátadó neve

43.

Személyazonosító
adat

Letétátadás letétkezelő
munkavállalónak/Letét
átadás
pénztárosnak/Letétkia 2. Letét átvevő neve
dás

betegek

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
szociális munkás
Budakalász,
Martinovics u. 13.

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
Az intézmény jogi
az egészségügyi és a
kötelezettségének a
hozzájuk kapcsolódó
teljesítése - GDPR 6.
személyes adatok
nem
cikk (1) bekezdés c) kezeléséről és védelméről,
pontja alapján
társasági belső
szabályozás: Ápoltak pénzés értékletéti szabályzata

44.

Személyazonosító
adat

Levél betegjogi
képviselőnek a beteggel
1. Beteg családneve és utóneve betegek
szembeni korlátozó
intézkedés
alkalmazásáról

Gálfi Béla Nonprofit
a betegellátásban
Kft. - 2011
közvetlenül résztvevő
Budakalász,
orvos
Martinovics u. 13.

a betegellátásban közvetlenül résztvevő
orvos

Személyazonosító
adat + Különleges
adat (egészségügyi
adat)

Adatlap pszichiátriai
beteggel szemben
alkalmazott, egyéb
korlátozó intézkedés
dokumentálásához

betegek

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
szakképzett ápoló
Budakalász,
Martinovics u. 13.

A betegnél
alkalmazott
korlátozó
intézkedés
bejelentése
tudomásul vételre

Beteg általi
adatszolgáltatás
kötelezettsége - Eü. Tv.
26.§ (2) h) pontja + a
betegápolási
dokumentáció elemei - A
beteg személyes és
egészségügyi adatai

kezelő orvos/szakképzett ápoló

szociális munkás/pénztáros/ha van:
gondnok/meghatalmazott

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
A beteg értékének
egészségügyi
letétbe helyezése A beteg személyes adatai
dokumentációt
céljából
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

a betegellátásban közvetlenül résztvevő
orvos/szociális munkás

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

ov. főorvos/szociális munkás

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

A betegnél
alkalmazott
korlátozó
intézkedés
alkalmazása
céljából

2. TAJ szám

Az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
nem
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
kezeléséről és védelméről

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről 247. §
(2) bek. f) és y) pontok, az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
hozzájuk kapcsolódó
Beteg általi
személyes adatok
adatszolgáltatás
kezeléséről és védelméről,
Az intézmény jogi
kötelezettsége - Eü. Tv.
továbbá a
kötelezettségének a
26.§ (2) h) pontja + a
60/2004. (VII. 6.)
teljesítése - GDPR 6.
nem
betegápolási
ESzCsM rendelet,
cikk (1) bekezdés c)
dokumentáció elemei - A
társasági belső
pontja alapján
beteg személyes és
szabályozás: 3/2015. sz.
egészségügyi adatai
Orvos igazgatói utasítás
a pszichiátriai betegek
intézeti felvételének és az
ellátásuk során
alkalmazható korlátozó
intézkedések szabályairól

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

1. Beteg családneve és utóneve

45.

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

nem

Ellátás alatt
irodavezető
irodájában,
távozás után
irattár (zárt
helyiségben)

igen

A betegjogi
képviselő felé,
tudomásulvétel
céljából

Ellátás alatt
adminisztráció/b
etegjogi
képviselő
ellenjegyzését
követően a
kórrajzban, az
orvosi szobában,
távozás után
irattár (zárt
helyiségben)

papír alapú

igen

minőségbiztosítás
részére

igen

A betegjogi
ellátást biztosító
szerv
(EMMI)/betegjogi
képviselő/a beteg
papír alapú
törvényes vagy
meghatalmazott
képviselője felé,
tájékoztatás
céljából

igen

minőségbiztosítás
részére/pénzügy
részére

igen

Amennyiben a
betegnek van
papír alapú
gondnoka/meghata
lmazottja

Ellátás alatt
kórrajzban az
orvosi szobában,
távozás után
irattár (zárt
helyiségben)

nem

igen

Illetékes
gyámhivatal felé,
tájékoztatás
céljából

papír alapú

A nyugta
tárolása a
pénzügyön
történik, zárt
helyiségben

nem

igen

Illetékes bíróság
felé, tájékoztatás
céljából

papír alapú

Ellátás alatt
kórrajzban az
orvosi szobában,
távozás után
irattár (zárt
helyiségben)

igen

EMMI és a
területileg illetékes
család jóléti
papír alapú
központ részére
tájékoztatásul

A családügyet
érintő
személyekkel
kapcsolatos
dokumentáció a
kórrajzban,
orvosi szobában,
távozás után
irattár (zárt
helyiségben). Az
EMMI részére
történő
adatszolgáltatás
dokumentuma a
titkárságon, zárt
helyiség.

igen

papír alapon
ellátás alatt a
pszichológus
zárójelentés része,
szobájában/titkár
a beteg további
IT és papír alapú Sanitas program ságon, távozás
ellátását végző
után irattár (zárt
szerv részére
helyiségben kezelő
szekrényében)

3. Egészségügyi adatok

1. A beteg neve
2. A beteg születési helye,
dátuma

46.

Személyazonosító
adat

Nyugta (Értékletétbe
helyezésről)

3.A beteg utolsó bejelentett
lakása
betegek

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
szociális munkás
Budakalász,
Martinovics u. 13.

betegek

Gálfi Béla Nonprofit
a betegellátásban
Kft. - 2011
közvetlenül résztvevő
Budakalász,
orvos
Martinovics u. 13.

4. A beteg személyazonossági
igazolvány száma

1.A beteg családneve és
utóneve

47.

Különleges adat

Levél gyámhivatalnak 2.A beteg születési helye és
gondnokság alá
dátuma
helyezés felülvizsgálata
tárgyában
használatban van?

Gyámhivatal
megkeresésére
gondnokság alá
A beteg személyes adatai
helyezés tárgyában
tájékoztatás adása

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
Az intézmény jogi
hozzájuk kapcsolódó
kötelezettségének a
személyes adatok
teljesítése - GDPR 6.
nem
kezeléséről és védelméről,
cikk (1) bekezdés c)
társasági belső
pontja alapján
szabályozás: Ápoltak pénzés értékletéti szabályzata
4. sz. melléklet

Az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
nem
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
kezeléséről és védelméről

3. A beteg anya leánykori
családi és utóneve

1.A beteg családneve és
utóneve

48.

Személyazonosító
adat + Különleges
adat (egészségügyi
adat)

Levél bíróságnak
(beteg állapota nem
engedi a tárgyaláson
való részvételt)

2.A beteg születési helye és
dátuma

betegek

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
ov. főorvos
Budakalász,
Martinovics u. 13.

3. A beteg anya leánykori
családi és utóneve

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
Beteg általi
hozzájuk kapcsolódó
adatszolgáltatás
az intézmény jogi személyes adatok
Illetékes bíróság kötelezettsége - Eü. Tv.
kötelezettségének a kezeléséről és védelméről,
idégző végzésére 26.§ (2) h) pontja + a
teljesítése - GDPR 6. továbbá az egészségügyi nem
válaszadás a beteg betegápolási
cikk (1) bekezdés c) és a hozzájuk kapcsolódó
állapotáról
dokumentáció elemei - A
pontja alapján
személyes adatok
beteg személyes és
kezeléséről és védelméről
egészségügyi adatai
60/2004. (VII.6.)
ESZCSM rendelet

4. Egészségügyi adat

1. A beteg családneve és
utóneve

2. Életkor

49.

Személyazonosító
adat + Különleges
adat (egészségügyi
adat)

Jelentés a kihüléssel
érintett betegek
ellátásáról

betegek

Gálfi Béla Nonprofit
a betegellátásban
Kft. - 2011
közvetlenül résztvevő
Budakalász,
orvos/adminisztráció
Martinovics u. 13.

betegek

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
pszichológus
Budakalász,
Martinovics u. 13.

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
a betegellátásban közvetlenül résztvevő eü.
egészségügyi
Szakszemélyzet/szociális munkás
dokumentációt
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

A kihüléssel
érintett betegekről
nyilvántartás
készítése

Beteg általi
adatszolgáltatás
kötelezettsége - Eü. Tv.
26.§ (2) h) pontja + a
betegápolási
dokumentáció elemei - A
beteg személyes és
egészségügyi adatai

Az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

A beteg állapotáról
pszichodiagnoszti
ka készítése
céljából

Beteg általi
adatszolgáltatás
kötelezettsége - Eü. Tv.
26.§ (2) h) pontja + a
betegápolási
dokumentáció elemei - A
beteg személyes és
egészségügyi adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
nem
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
kezeléséről és védelméről

nem

3. Egészségügyi adatok

50.

Személyazonosító
adat + Különleges
adat (egészségügyi
adat)

Pszichodiagnosztikai
vizsgáló tesztek (pl.
kérdőívek,
becslőskálák, MMPI,
MAWI, SCID II
Neuropszichológiai
tesztek:
Addenbrooke’s
kognitív vizsgálat
(AKV), Rey
emlékezetvizsgáló
eljárás, Montreal
Kognitív Felmérés
(MOCA), MMSE,
Pieron tesztlap.
Pszichológiai
szakvélemény
Rehabilitációs
szerződés
Rehabilitációs terv)

1. Vizsgált beteg családneve és
utóneve

2. Beteg születési helye és ideje

3. Egészségügyi adatok

pszichológus/ellátásásért felelős orvos és
szakszemélyzet

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
igen
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
kezeléséről és védelméről

IT
adatrögzítés Rendszerház
és Kft., 9083
nem
feldolgozás Écs, Kossuth
L. u. 84.

1. Beteg családneve és utóneve

2. Életkor

51.

Személyazonosító
adat + Különleges
adat (egészségügyi
adat)

Nosocomiális Adatlap

betegek

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
kórházhigiénikus
Budakalász,
Martinovics u. 13.

betegek

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
főápolók/ápolók
Budakalász,
Martinovics u. 13.

kórházhigiénikus/kezelő orvos/az eü.
ellátásban résztvevő szakszemélyzet

3. Egészségügyi adatok

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
Az adatfelvételtől
Beteg általi
hozzájuk kapcsolódó
számított legalább
adatszolgáltatás
személyes adatok
30 évig kell
az intézmény jogi
kötelezettsége - Eü. Tv.
kezeléséről és védelméről,
megőrizni az
kötelezettségének a
Gyógykezeléshez 26.§ (2) h) pontja + a
20/2009. (VI. 18.) EüM
egészségügyi
teljesítése - GDPR 6.
nem
adatszolgáltatás
betegápolási
rendelet
dokumentációt
cikk (1) bekezdés c)
dokumentáció elemei - A
az egészségügyi ellátással
(személyazonosító
pontja alapján
beteg személyes és
összefüggő fertőzések
+ egészségügyi
egészségügyi adatai
megelőzéséről, e
adatok)
tevékenységek szakmai
minimumfeltételeiről és
felügyeletéről

nem

nem

papír alapú

Ellátás alatt a
kórházhigiénés
részlegen,
távozás után
irattár (zárt
helyiségben)

nem

igen

papír alapú

Kórházhigiénés,
zárt helyiségben

nem

igen

amennyiben a
beteg bármilyen
okból távozik, az
ellátásában
továbbiakban
illetékes részére

papír alapú

A beteg ellátását
biztosító osztály
irodája, zárt
helyiség

nem

igen

hatósági
megkeresésre,
bemutatni

papír alapú

A
főgyógyszerész
irodája, zárt
helyiség

papír alapú

Röntgendiagnosz
tikai egység
helyiségében,
amennyiben
betelt a tömg,
irattár (zárt
helyiségben)

1. Oltott családneve és utóneve

52.

Személyazonosító
Influenza elleni
adat + Különleges
védőoltások
adat (egészségügyi
nyilvántartása
adat)

2. Születési dátum és hely

kórházhigiénikus/főápoló/ápolók

3. TAJ szám

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
Betegekről belső
egészségügyi
adatszolgáltatás
dokumentációt
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

Beteg általi
adatszolgáltatás
kötelezettsége - Eü. Tv.
26.§ (2) h) pontja + a
betegápolási
dokumentáció elemei - A
beteg személyes és
egészségügyi adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
nem
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
kezeléséről és védelméről

4. Egészségügyi adatok

1. Beteg családneve és utóneve

2. TAJ szám

3. Életkor

53.

Személyazonosító
adat

Ellenőrzött szer átadás- 4. Átadó neve
átvételi jegyzőkönyv

betegek

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
főnővér/gyógyszerfelelős
Budakalász,
orvos
Martinovics u. 13.

a beteg egészségügyi ellátását biztosító
szakszemélyzet

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
A beteg
egészségügyi
gyógykezelése
dokumentációt
céljából
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

A beteg személyes és
egészségügyi adatai

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
kezeléséről és védelméről,
a fokozottan ellenőrzött
szernek minősülő
gyógyszerek orvosi
az intézmény jogi
rendelésének,
kötelezettségének a
gyógyszertári
teljesítése - GDPR 6.
nem
forgalmazásának,
cikk (1) bekezdés c)
egészségügyi
pontja alapján
szolgáltatóknál történő
felhasználásának,
nyilvántartásának és
tárolásának rendjéről
szóló 43/2005. (X. 15.)
EüM rendelet, társasági
belső szabályozás:
Gyógyszertári Szabályzat
2. sz. melléklet

5. Átvevő neve

1. Osztályvezető főorvos neve

54.

Személyazonosító
adat

Jegyzőkönyv
gyógyszerészi
ellenőrzésről

2. Gyógyszerfelelős orvos neve
munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
főgyógyszerész
Budakalász,
Martinovics u. 13.

betegek

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
röntgen asszisztens
Budakalász,
Martinovics u. 13.

betegek

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
vizsgálatot végző
Budakalász,
szakorvos
Martinovics u. 13.

betegek

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
pszichiátriai szakorvos
Budakalász,
Martinovics u. 13.

A gyógyszerek
kezelésének,
nyilvántartásának
A munkavállalók
és elszámolásának
személyes adatai
gyógyszerészi
ellenőrzése
céljából

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
Az intézmény jogi
kezeléséről és védelméről,
kötelezettségének a
továbbá a 2012. évi I.
teljesítése - GDPR 6.
nem
törvény
cikk (1) bekezdés c)
a munka
pontja alapján
törvénykönyvéről,
társasági belső
szabályozás:
Gyógyszertári Szabályzat
2. sz. melléklet

főgyógyszerész/osztályvezető
főorvos/gyógyszerfelelős
orvos/gyógyszerfelelős nővér

A munkaviszony
megszűnésétől
számított 3 év

röntgen asszisztens/röngenorvos

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
egészségügyi
Statisztikai célból
dokumentációt
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

Beteg általi
adatszolgáltatás
kötelezettsége - Eü. Tv.
26.§ (2) h) pontja + a
betegápolási
dokumentáció elemei - A
beteg személyes és
egészségügyi adatai

Az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

vizsgálatot végző szakorvos/asszisztens

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

Beteg általi
adatszolgáltatás
kötelezettsége - Eü. Tv.
26.§ (2) h) pontja + a
betegápolási
dokumentáció elemei - A
beteg személyes és
egészségügyi adatai

Az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

pszichiátriai kezelő orvos

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
Beteg
egészségügyi
gyógykezelése
dokumentációt
céljából
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

Beteg általi
adatszolgáltatás
kötelezettsége - Eü. Tv.
26.§ (2) h) pontja + a
betegápolási
dokumentáció elemei - A
beteg személyes és
egészségügyi adatai

Az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

3. Gyógyszerfelelős nővér neve

4. Gyógyszerész neve
1. Beteg családneve és utóneve

55.

Röntgendiagnosztikai
2. Születés ideje, helye
Személyazonosító
statisztika forgalmi
adat + Különleges
naplója (Nyomtatvány
adat (egészségügyi
száma: 200 lapos,
adat)
C.3410-359 r. sz.)
3. Egészségügyi adatok

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
nem
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
kezeléséről és védelméről

nem

nem

1. Beteg családneve és utóneve

56.

Konzílium lelet
(ortopéd, kardiológia,
pulmonológia, sebészet,
Személyazonosító
urológia, szemészet,
adat + Különleges
nőgyógyászat,
adat (egészségügyi
neurológia, fül-orradat)
gége, bőrgyógyászat,
röntgenultrahang)Sanitas

2. Leánykori neve
3. TAJ szám
4. Szül. hely, dátum
5. Anyja leánykori neve
6. Lakcím

Beteg
gyógykezelése
konzílium kérés
alapján

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
igen
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
kezeléséről és védelméről

IT
adatrögzítés Rendszerház
és Kft., 9083
igen
feldolgozás Écs, Kossuth
L. u. 84.

minőségbiztosítás
részére

igen

Sanitas program,
papír alapon
Járóbeteg ellátása
ellátás alatt a
esetén további eü.
IT és papír alapú Sanitas program röntgendiagnoszt
ellátást végző
ikai részlegen,
részére
irattár (zárt
helyiségben)

7. Egészségügyi adatok

1. Beteg családneve és utóneve

57.

Személyazonosító
Nyilatkozat
adat + Különleges
(pszichoterápiás
adat (egészségügyi
vizsgálat)
adat)

2. Leánykori neve
3. TAJ szám
4. Szül. hely, dátum
5. Anyja leánykori neve
6. Állandó lakcím

7. Egészségügyi adatok

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről, az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
hozzájuk kapcsolódó
nem
személyes adatok
kezeléséről és védelméről,
továbbá 2006. évi XCVIII.
tv. 44.§

nem

nem

papír alapú

Ellátás alatt
kórrajzban az
orvosi szobában,
távozás után
irattár (zárt
helyiségben)

1. Beteg családneve és utóneve

asszisztens/az illetékes orvos

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

Napi
betegforgalmi
jelentés készítése
céljából

orvos/asszisztens

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

A beteg
emelt/kiemelt
gyógyszeres
kezeléséhez
szükséges javaslat
céljából

Beteg általi
adatszolgáltatás
kötelezettsége - Eü. Tv.
26.§ (2) h) pontja + a
betegápolási
dokumentáció elemei - A
beteg személyes és
egészségügyi adatai

Az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

pszichiáter szakorvos/asszisztens

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

A beteg további
szakosított
szociális
intézményi
ellátásához

Beteg általi
adatszolgáltatás
kötelezettsége - Eü. Tv.
26.§ (2) h) pontja + a
betegápolási
dokumentáció elemei - A
beteg személyes és
egészségügyi adatai

Az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

foglalkozáseü-i szakorvos/foglalkozáseü.
Szakápoló

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

A foglalkozáseü-i
ellátásban
résztvevők
statisztikájának
elkészítéséhez

Beteg általi
adatszolgáltatás
kötelezettsége - Eü. Tv.
26.§ (2) h) pontja + a
betegápolási
dokumentáció elemei - A
beteg személyes és
egészségügyi adatai

Az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

orvos/asszisztens

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

EKG, Kardiológia,
Pszichiátria és
Addiktológia
ambulanciák
statisztikájának
vezetése céljából

Beteg általi
adatszolgáltatás
kötelezettsége - Eü. Tv.
26.§ (2) h) pontja + a
betegápolási
dokumentáció elemei - A
beteg személyes és
egészségügyi adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

orvos/asszisztens

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

Nőgyógyászat,
Urológia,
Beteg általi
Sebészet,
adatszolgáltatás
Szemészet, Fül-orr- kötelezettsége - Eü. Tv.
gégészet,
26.§ (2) h) pontja + a
Neurológia,
betegápolási
Pulmonológia,
dokumentáció elemei - A
Bőrgyógyászat és beteg személyes és
UH konzílium
egészségügyi adatai
kérésre

Az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

orvos/asszisztens

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

A beteg
emelt/kiemelt
gyógyászati
segédeszköz
igényléséhez
szükséges javaslat
céljából

Beteg általi
adatszolgáltatás
kötelezettsége - Eü. Tv.
26.§ (2) h) pontja + a
betegápolási
dokumentáció elemei - A
beteg személyes és
egészségügyi adatai

Az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

orvos/műtős

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
A beteg
egészségügyi
gyógykezelése
dokumentációt
céljából
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

Beteg általi
adatszolgáltatás
kötelezettsége - Eü. Tv.
26.§ (2) h) pontja + a
betegápolási
dokumentáció elemei - A
beteg személyes és
egészségügyi adatai

Az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

gyógyfoglalkoztató

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
A beteg
egészségügyi
gyógykezelése
dokumentációt
céljából
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

Beteg általi
adatszolgáltatás
kötelezettsége - Eü. Tv.
26.§ (2) h) pontja + a
betegápolási
dokumentáció elemei - A
beteg személyes és
egészségügyi adatai

Az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

a betegellátásban közvetlenül résztvevő
orvos/orvos igazgatósági adminisztráció

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

Beteg általi
adatszolgáltatás
kötelezettsége - Eü. Tv.
26.§ (2) h) pontja + a
betegápolási
dokumentáció elemei - A
beteg személyes és
egészségügyi adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

2. Anyja leánykori neve

58.

Ambuláns forgalom
Személyazonosító orvosok szerint
adat
(röntgen
diagnosztika)/Sanitas

betegek

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
asszisztens
Budakalász,
Martinovics u. 13.

betegek

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
kezelőorvos
Budakalász,
Martinovics u. 13.

betegek

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
pszichiáter szakorvos
Budakalász,
Martonics u. 13.

Munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit
foglalkozáseü-i
Kft. - 2011
szakorvos/foglalkozáseü.
Budakalász,
szakápoló
Martonics u. 13.

betegek

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
orvos
Budakalász,
Martinovics u. 13.

3. TAJ szám

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
Beteg általi
hozzájuk kapcsolódó
adatszolgáltatás
személyes adatok
Az intézmény jogi
kötelezettsége - Eü. Tv.
kezeléséről és védelméről,
kötelezettségének a
26.§ (2) h) pontja + a
továbbá a 43/1999. (III.
teljesítése - GDPR 6.
igen
betegápolási
3.) Korm. rendelet
cikk (1) bekezdés c)
dokumentáció elemei - A
az egészségügyi
pontja alapján
beteg személyes és
szolgáltatások
egészségügyi adatai
Egészségbiztosítási
Alapból történő
finanszírozásának
részletes szabályairól

sanitas program,
papír alapon
ellátás alatt a
IT és papír alapú Sanitas program röntgendiagnoszt
ikai részlegen,
irattár (zárt
helyiségben)

IT
adatrögzítés Rendszerház
és Kft., 9083
igen
feldolgozás Écs, Kossuth
L. u. 84.

finanszírozási előadó
ellenőrzés és további nem
intézkedés céljából

IT
adatrögzítés Rendszerház
és Kft., 9083
nem
feldolgozás Écs, Kossuth
L. u. 84.

igen

A beteg további
kezelését ellátó
orvos részére

IT alapú

Papír alapon
nem tároljuk

IT
adatrögzítés Rendszerház
és Kft., 9083
nem
feldolgozás Écs, Kossuth
L. u. 84.

igen

A beteg további
ellátását végző
szakosított
szociális
intézményébe

IT alapú

Papír alapon
nem tároljuk

4. Szül. idő és hely:

1. Beteg családneve és utóneve

59.

Személyazonosító
adat + Különleges
adat (egészségügyi
adat)

Szakorvosi javaslat
2. Lakcíme
támogatással történő
gyógyszerrendeléshez/S
anitas
3. Szül. ideje és helye
4. TAJ szám

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
igen
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
kezeléséről és védelméről

5. Egészségügyi adatok
1. Beteg családneve és utóneve

60.

Személyazonosító
adat + Különleges Szakorvosi
adat (egészségügyi igazolás/Sanitas
adat)

2. Leánykori neve
3. anya leánykori családi és
utóneve
4. TAJ szám
5. Szül. hely, dátum
6. Állandó lakcím

7. Egészségügyi adatok

1. Beteg családneve és utóneve

61.

Személyazonosító
adat + Különleges
adat (egészségügyi
adat)

Betegforgalmi napló
kettő oldala foglalkozás 2. Kora
egészségügyi
szolgálathoz
3. Foglalkozása
4. Lakhelye

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
igen
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
kezeléséről és védelméről

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
nem
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
kezeléséről és védelméről

nem

nem

papír alapú

Ellátás alatt
orvosi
rendleőben, a
betelt napló az
irattárba kerül
(zárt
helyiségben)

nem

nem

papír alapú

Ellátás alatt
kórrajzban az
orvosi szobában,
távozás után
irattár (zárt
helyiségben)

nem

nem

papír alapú

Ellátás alatt
kórrajzban az
orvosi szobában,
távozás után
irattár (zárt
helyiségben)

IT
adatrögzítés Rendszerház
és Kft., 9083
nem
feldolgozás Écs, Kossuth
L. u. 84.

igen

IT alapú

Papír alapon
nem tároljuk

nem

nem

papír alapú

Ellátás alatt
kórrajzban az
orvosi szobában,
távozás után
irattár (zárt
helyiségben)

nem

nem

papír alapú

Ellátás alatt
kórrajzban az
orvosi szobában,
távozás után
irattár (zárt
helyiségben)

IT rendszer és
papír alapon

Sanitas program,
papír alapon
ellátás alatt az
orvos
igazgatóság
titkárságán, majd
irattár (zárt
helyiségek)

5. Egészségügyi adatok
1. Beteg családneve és utóneve

62.

Ambuláns napló EKG,
Személyazonosító
Kardiológia,
adat + Különleges
Pszichiátria és
adat (egészségügyi
Addiktológia
adat)
ambulanciák részére
2. Egészségügyi adatok

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
nem
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
kezeléséről és védelméről

1. Beteg családneve és utóneve

63.

Betegforgalmi napló
(konzílium
igénybevétele esetén,
Személyazonosító
Nőgyógyászat,
2. Szül. idő és hely:
adat + Különleges
Urológia, Sebészet,
adat (egészségügyi
Szemészet, Fül-orradat)
gégészet, Neurológia,
Pulmonológia,
Bőrgyógyászat és UH)
3. Egészségügyi adatok

betegek

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
orvos
Budakalász,
Martinovics u. 13.

betegek

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
kezelőorvos
Budakalász,
Martinovics u. 13.

betegek

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
orvos
Budakalász,
Martinovics u. 13.

betegek

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
gyógyfoglalkoztató
Budakalász,
Martinovics u. 13.

1. Beteg családneve és utóneve

64.

Szakorvosi javaslat
Személyazonosító
gyógyászati
adat + Különleges
segédeszköz
adat (egészségügyi
támogatással történő
adat)
rendeléséhez

2. Lakcíme
3. Szül. ideje és helye
4. TAJ szám
5. Egészségügyi adatok
1. Beteg családneve és utóneve

65.

Személyazonosító
adat + Különleges Műtéti napló (egy
adat (egészségügyi oldala)
adat)

2. Kor

3. Foglalkozás

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
nem
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
kezeléséről és védelméről

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
igen
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
kezeléséről és védelméről

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
nem
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
kezeléséről és védelméről

A beteg további
kezelését ellátó
orvos részére

4. Egészségügyi adatok
1. Beteg családneve és utóneve

66.

Személyazonosító
adat + Különleges Gyógyfoglalkoztatói
adat (egészségügyi dokumentáció
adat)

2. Szül. dátum

3. TAJ szám

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
nem
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
kezeléséről és védelméről

4. Egészségügyi adatok

67.

1. Beteg családneve és utóneve
Személyazonosító
adat + Különleges
betegek
Ügyeleti napló/Sanitas
adat (egészségügyi
adat)
2. Egészségügyi adatok

Gálfi Béla Nonprofit
a betegellátásban
Kft. - 2011
közvetlenül résztvevő
Budakalász,
orvos
Martinovics u. 13.

A beteg aktuális
gyógykezelésének
dokumentálása
céljából

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
igen
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
kezeléséről és védelméről

IT
adatrögzítés Rendszerház
és Kft., 9083
nem
feldolgozás Écs, Kossuth
L. u. 84.

nem

1. Beteg családneve és utóneve

68.

Orvosi beutaló (labor)
és lelet/Sanitas (járó- és 3. anya leánykori családi és
utóneve
fekvőbeteg)/Sanitas

betegek

háziorvos/a
betegellátásban
közvetlenül résztvevő
orvos

háziorvos/a betegellátásban közvetlenül
résztvevő orvos/labor.asszisztens

A beteg
laboratóriumi
vizsgálatainak
elrendelése
céljából

Beteg általi
adatszolgáltatás
kötelezettsége - Eü. Tv.
26.§ (2) h) pontja + a
betegápolási
dokumentáció elemei - A
beteg személyes és
egészségügyi adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

A beutalót küldő
háziorvos

háziorvos/a
betegellátásban
közvetlenül résztvevő
orvos

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
háziorvos/a betegellátásban közvetlenül
megőrizni az
A beteg
résztvevő orvos/labor.asszisztens/az OVSZegészségügyi
gyógykezelése
be vérmintát szállító saját
dokumentációt
céljából
gépkocsivezető/OVSZ asszisztens
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

Beteg általi
adatszolgáltatás
kötelezettsége - Eü. Tv.
26.§ (2) h) pontja + a
betegápolási
dokumentáció elemei - A
beteg személyes és
egészségügyi adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

A beutalót küldő
háziorvos

háziorvos/a
betegellátásban
közvetlenül résztvevő
orvos

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
háziorvos/a betegellátásban közvetlenül
megőrizni az
A beteg
résztvevő orvos/labor.asszisztens/az OVSZegészségügyi
gyógykezelése
be vérmintát szállító saját
dokumentációt
céljából
gépkocsivezető/OVSZ asszisztens
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

Beteg általi
adatszolgáltatás
kötelezettsége - Eü. Tv.
26.§ (2) h) pontja + a
betegápolási
dokumentáció elemei - A
beteg személyes és
egészségügyi adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

A beutalót küldő
háziorvos

háziorvos/a
betegellátásban
közvetlenül résztvevő
orvos

háziorvos/a betegellátásban közvetlenül
résztvevő orvos/labor.asszisztens/az
Országos Onkológiai Intézetbe mintát
szállító saját gépkocsivezető/Onkológia
asszisztens

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
A beteg
egészségügyi
gyógykezelése
dokumentációt
céljából
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

Beteg általi
adatszolgáltatás
kötelezettsége - Eü. Tv.
26.§ (2) h) pontja + a
betegápolási
dokumentáció elemei - A
beteg személyes és
egészségügyi adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

A beutalót küldő
háziorvos

háziorvos/a
betegellátásban
közvetlenül résztvevő
orvos

háziorvos/a betegellátásban közvetlenül
résztvevő orvos/labor.asszisztens/Corden
gépkocsivezető/Corden asszisztens

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
A beteg
egészségügyi
gyógykezelése
dokumentációt
céljából
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

Beteg általi
adatszolgáltatás
kötelezettsége - Eü. Tv.
26.§ (2) h) pontja + a
betegápolási
dokumentáció elemei - A
beteg személyes és
egészségügyi adatai

Az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

háziorvos/labor.asszisztens/Synlabba
szállító saját gépkocsivezető

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
A beteg
egészségügyi
gyógykezelése
dokumentációt
céljából
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

Beteg általi
adatszolgáltatás
kötelezettsége - Eü. Tv.
26.§ (2) h) pontja + a
betegápolási
dokumentáció elemei - A
beteg személyes és
egészségügyi adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

háziorvos/labor.asszisztens/Synlabba
szállító saját gépkocsivezető

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
A beteg
egészségügyi
gyógykezelése
dokumentációt
céljából
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

Beteg általi
adatszolgáltatás
kötelezettsége - Eü. Tv.
26.§ (2) h) pontja + a
betegápolási
dokumentáció elemei - A
beteg személyes és
egészségügyi adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

intézményi
orvos/háziorvos/labor.asszisztens/Corden
Laborba szállító gépkocsivezető

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
A beteg
egészségügyi
gyógykezelése
dokumentációt
céljából
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

Beteg általi
adatszolgáltatás
kötelezettsége - Eü. Tv.
26.§ (2) h) pontja + a
betegápolási
dokumentáció elemei - A
beteg személyes és
egészségügyi adatai

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
Az intézmény jogi
1997. évi XLVII. törvény
kötelezettségének a
az egészségügyi és a
teljesítése - GDPR 6.
nem
hozzájuk kapcsolódó
cikk (1) bekezdés c)
személyes adatok
pontja alapján
kezeléséről és védelméről

4. Születési idő és hely
5. TAJ szám
6. Lakcím
7. Egészségügyi adatok
1. Beteg családneve és utóneve

69.

Személyazonosító
adat + Különleges
adat (egészségügyi
adat)

2. Leánykori neve
Irreguláris antitest
vizsgálatkérő lap
(járóbeteg)

3. anya leánykori családi és
utóneve

betegek

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
Budakalász,
Martinovics u. 13.

2. Leánykori neve
Személyazonosító
adat + Különleges
adat (egészségügyi
adat)

4. Születési idő és hely
5. TAJ szám
6. Lakcím
7. Egészségügyi adatok

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
igen
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
kezeléséről és védelméről

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
nem
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
kezeléséről és védelméről

igen

Corden labor felé,
a vizsgálatok
elvégzése
céljából/Corden
IT rendszer és
futár viszi és saját papír alapon
gépkocsivezető
hozza az
eredményt

igen

Országos
Vérellátó
Szolgálat Középmagyarországi
Regionális
Vérellátó
Központ, 1113
Budapest,
Karolina út 19.

papír alapú

külön, un. OVSZ
füzetben rögzítik
az adatokat, a
füzet a laborban,
zárt helyiségben

nem

igen

Országos
Vérellátó
Szolgálat Középmagyarországi
Regionális
Vérellátó
Központ, 1113
Budapest,
Karolina út 19.

pípar alapú

külön, un. OVSZ
füzetben rögzítik
az adatokat, a
füzet a laborban,
zárt helyiségben

nem

igen

Országos
Onkológiai Intézet
(1122 Budapest,
papír alapú
Ráth Gy.u. 7-9. , a
vizsgálatok
elvégzése céljából

külön, un.
Onkológiai
Intézeti füzetben
rögzítik az
adatokat, a füzet
a laborban, zárt
helyiségben

IT
adatrögzítés Rendszerház
és Kft., 9083
nem
feldolgozás Écs, Kossuth
L. u. 84.

igen

Corden labor felé,
a vizsgálatok
csak IT alapon
elvégzése céljából

Sanitas program

Papír alapon
nem tároljuk

nem

igen

Synlab felé, a
vizsgálatok
papír alapon
elvégzése céljából

Sanitas program

papír alapon
csak a beutalót
tároljuk, az
eredményt nem

nem

igen

Synlab felé, a
vizsgálatok
papír alapon
elvégzése céljából

Sanitas program

papír alapon
csak a beutalót
tároljuk, az
eredményt nem

IT
adatrögzítés Rendszerház
és Kft., 9083
nem
feldolgozás Écs, Kossuth
L. u. 84.

nem

laborban, zárt
borítékban,
Sanitas program vezető
asszisztens
helyiségében

1. Beteg neve

70.

Személyazonosító
adat + Különleges
adat (egészségügyi
adat)

Vizsgálatkérő lap
ABO, RhD
meghatározáshoz és
ellenanyagszűréshez
(járóbetegek részére)

71.

Személyazonosító
adat + Különleges
adat (egészségügyi
adat)

Laboratóriumi
vizsgálatkérő lap
(Tumormarker
Laboratórium)
(járóbetegek részére)

2. Leánykori neve
3. anya leánykori családi és
utóneve
4. Születési idő és hely
5. TAJ szám
6. Lakcím
7. Egészségügyi adatok

betegek

1. Beteg családneve és utóneve

2. Leánykori neve
3. anya leánykori családi és
utóneve
4. Születési idő
5. TAJ szám
6. Lakcím
7. Egészségügyi adatok

betegek

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
nem
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
kezeléséről és védelméről

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
nem
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
kezeléséről és védelméről

1. Beteg családneve és utóneve

72.

Személyazonosító
adat + Különleges
adat (egészségügyi
adat)

2. Leánykori neve
Ambuláns
laboratóriumi
3. anya leánykori családi és
vizsgálatkérő lap
utóneve
(járóbetegek részére,
nem beutalós) / Sanitas 4. Születési idő és hely

betegek

5. TAJ szám
6. Lakcím
7. Egészségügyi adatok
1. Beteg családneve és utóneve

73.

Személyazonosító
adat + Különleges
adat (egészségügyi
adat)

Hemosztázis
vizsgálatkérő lap
privát vizsgálatokhoz
(járóbetegek részére)

2. Leánykori neve
3. Születési idő

betegek

A beutalót küldő
háziorvos

háziorvos

4. TAJ szám
5. Lakcím

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
igen
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
kezeléséről és védelméről

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
nem
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
kezeléséről és védelméről

6. Egészségügyi adatok
1. Beteg családneve és utóneve

74.

Személyazonosító
adat + Különleges
adat (egészségügyi
adat)

Nyomelem
vizsgálatkérő lap
privát vizsgálatokhoz
(járóbetegek részére)

2. Leánykori neve

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
nem
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
kezeléséről és védelméről

betegek

A beutalót küldő
háziorvos

betegek

saját fekvőbeteg
esetén az adatgazda:
Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
Budakalász,
intézményi
Martinovics u. 13., / orvos/háziorvos
háziorvosi
elrendelésre az
adatgazda a
háziorvos

betegek

saját fekvőbeteg
esetén az adatgazda:
Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
Budakalász,
intézményi
Martinovics u. 13., / orvos/háziorvos
háziorvosi
elrendelésre az
adatgazda a
háziorvos

intézményi
orvos/háziorvos/labor.asszisztens/Corden
Laborba szállító gépkocsivezető

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
A beteg
egészségügyi
gyógykezelése
dokumentációt
céljából
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

Beteg általi
adatszolgáltatás
kötelezettsége - Eü. Tv.
26.§ (2) h) pontja + a
betegápolási
dokumentáció elemei - A
beteg személyes és
egészségügyi adatai

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
Az intézmény jogi
1997. évi XLVII. törvény
kötelezettségének a
az egészségügyi és a
teljesítése - GDPR 6.
nem
hozzájuk kapcsolódó
cikk (1) bekezdés c)
személyes adatok
pontja alapján
kezeléséről és védelméről

betegek

saját fekvőbeteg
esetén az adatgazda:
Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
Budakalász,
intézményi
Martinovics u. 13., / orvos/háziorvos
háziorvosi
elrendelésre az
adatgazda a
háziorvos

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
intézményi
megőrizni az
A beteg
orvos/háziorvos/labor.asszisztens/Synlabba egészségügyi
gyógykezelése
szállító saját gépkocsivezető
dokumentációt
céljából
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

Beteg általi
adatszolgáltatás
kötelezettsége - Eü. Tv.
26.§ (2) h) pontja + a
betegápolási
dokumentáció elemei - A
beteg személyes és
egészségügyi adatai

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
az intézmény jogi
1997. évi XLVII. törvény
kötelezettségének a
az egészségügyi és a
teljesítése - GDPR 6.
nem
hozzájuk kapcsolódó
cikk (1) bekezdés c)
személyes adatok
pontja alapján
kezeléséről és védelméről

háziorvos

3. anya leánykori családi és
utóneve
4. Születési idő és hely
5. TAJ szám
6. Lakcím
7. Egészségügyi adatok
1. Beteg családneve és utóneve
2. Leánykori neve

75.

Személyazonosító
adat + Különleges
adat (egészségügyi
adat)

Corden Laboratóriumi
Hálózat Kilinikai,
Kémiai, Immunkémiai
és Vércsoport
Vizsgálatkérő Lap
(járó- és fekvőbetekek
részére)

3. anya leánykori családi és
utóneve
4. Születési idő és hey
5. TAJ szám
6. Lakcím

igen

minőségbiztosítás
részére

igen, amennyiben Corden labor felé,
a háziorvos kéri a a vizsgálatok
papír alapon
viszgálatot
elvégzése céljából

amennyiben saját
fekvőbeteg
vizsgálatáról van
szó: Ellátás alatt
kórrajzban az
orvosi szobában,
Sanitas program
távozás után
irattár (zárt
helyiségben),
járóbeteg esetén
nem tároljuk az
eredményt

Corden labor felé,
a vizsgálatok
papír alapon
elvégzése céljából

amennyiben saját
fekvőbeteg
vizsgálatáról van
szó: Ellátás alatt
kórrajzban az
orvosi szobában,
Sanitas program
távozás után
irattár (zárt
helyiségben),
járóbeteg esetén
nem tároljuk az
eredményt

Synlab felé, a
vizsgálatok
papír alapon
elvégzése céljából

amennyiben saját
fekvőbeteg
vizsgálatáról van
szó: Ellátás alatt
kórrajzban az
orvosi szobában,
Sanitas program távozás után
irattár (zárt
helyiségben),
járóbeteg esetén
csak a kérés
külön Synlab
füzetbe rögzítve

7. Egészségügyi adatok

1. Beteg családneve és utóneve

76.

Személyazonosító
adat + Különleges
adat (egészségügyi
adat)

2. Leánykori neve
Bakteriológiai
Vizsgálatkérő Lap
(Corden Kft.) (járó- és 3. anya leánykori családi és
fekvőbetegek részére) utóneve
4. Születési idő, hely
5. TAJ szám
6. Lakcím
7. Egészségügyi adatok

igen

minőségbiztosítás
részére

igen

1. Beteg családneve és utóneve
2. Leánykori neve
3. Születési idő

77.

Személyazonosító
adat + Különleges
adat (egészségügyi
adat)

Synlab Mikrobiológiai
4. TAJ szám
Vizsgálatkérő lap
Magánfinanszírozott és
Kórházi fekvő
5. Lakcím

6. Egészségügyi adatok

igen

minőségbiztosítás
részére

igen

1. Beteg családneve és utóneve

78.

Személyazonosító
adat + Különleges
adat (egészségügyi
adat)

Synlab Budapest
Diagnosztikai Központ 2. Leánykori neve
Genoid Molekuláris
3. Születési idő és hely
Diagnosztikai
Laboratóriuma (csak
járóbetegek részére)
4. TAJ szám

79.

betegek

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
intézményi
megőrizni az
A beteg
orvos/háziorvos/labor.asszisztens/Cordenbe egészségügyi
gyógykezelése
szállító saját gépkocsivezető
dokumentációt
céljából
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

Beteg általi
adatszolgáltatás
kötelezettsége - Eü. Tv.
26.§ (2) h) pontja + a
betegápolási
dokumentáció elemei - A
beteg személyes és
egészségügyi adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

betegek

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
háziorvos
Budakalász,
Martinovics u. 13.

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
A beteg
háziorvos/laborvezető/labor.asszisztens/szak
egészségügyi
gyógykezelése
asszisztens
dokumentációt
céljából
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

Beteg általi
adatszolgáltatás
kötelezettsége - Eü. Tv.
26.§ (2) h) pontja + a
betegápolási
dokumentáció elemei - A
beteg személyes és
egészségügyi adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

betegek

saját fekvőbeteg
esetén az adatgazda:
Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
Budakalász,
intézményi
Martinovics u. 13., / orvos/háziorvos
háziorvosi
elrendelésre az
adatgazda a
háziorvos

intézményi
orvos/háziorvos/labor.asszisztens/leletet a
háziorvoshoz szállító saját gépkocsivezető

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
A beteg
egészségügyi
gyógykezelése
dokumentációt
céljából
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

Beteg általi
adatszolgáltatás
kötelezettsége - Eü. Tv.
26.§ (2) h) pontja + a
betegápolási
dokumentáció elemei - A
beteg személyes és
egészségügyi adatai

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
Az intézmény jogi
1997. évi XLVII. törvény
kötelezettségének a
az egészségügyi és a
teljesítése - GDPR 6.
nem
hozzájuk kapcsolódó
cikk (1) bekezdés c)
személyes adatok
pontja alapján
kezeléséről és védelméről

betegek

saját fekvőbeteg
esetén az adatgazda:
Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
Budakalász,
intézményi
Martinovics u. 13., / orvos/háziorvos
háziorvosi
elrendelésre az
adatgazda a
háziorvos

intézményi
orvos/háziorvos/labor.asszisztens/leletet a
háziorvoshoz szállító saját gépkocsivezető

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
A beteg
egészségügyi
gyógykezelése
dokumentációt
céljából
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

Beteg általi
adatszolgáltatás
kötelezettsége - Eü. Tv.
26.§ (2) h) pontja + a
betegápolási
dokumentáció elemei - A
beteg személyes és
egészségügyi adatai

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
az intézmény jogi
1997. évi XLVII. törvény
kötelezettségének a
az egészségügyi és a
teljesítése - GDPR 6.
nem
hozzájuk kapcsolódó
cikk (1) bekezdés c)
személyes adatok
pontja alapján
kezeléséről és védelméről

betegek

saját fekvőbeteg
esetén az adatgazda:
Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
Budakalász,
intézményi
Martinovics u. 13., / orvos/háziorvos
háziorvosi
elrendelésre az
adatgazda a
háziorvos

intézményi
orvos/háziorvos/labor.asszisztens/leletet a
háziorvoshoz szállító saját gépkocsivezető

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
A beteg
egészségügyi
gyógykezelése
dokumentációt
céljából
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

Beteg általi
adatszolgáltatás
kötelezettsége - Eü. Tv.
26.§ (2) h) pontja + a
betegápolási
dokumentáció elemei - A
beteg személyes és
egészségügyi adataii

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
az intézmény jogi
1997. évi XLVII. törvény
kötelezettségének a
az egészségügyi és a
teljesítése - GDPR 6.
igen
hozzájuk kapcsolódó
cikk (1) bekezdés c)
személyes adatok
pontja alapján
kezeléséről és védelméről

betegek

Gálfi Béla Nonprofit
a betegellátásban
Kft. - 2011
közvetlenül résztvevő
Budakalász,
orvos
Martinovics u. 13.

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
a betegellátásban közvetlenül résztvevő
megőrizni az
A beteg
orvos/labor.asszisztens/Corden futár/Corden egészségügyi
gyógykezelése
asszisztens
dokumentációt
céljából
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

Beteg általi
adatszolgáltatás
kötelezettsége - Eü. Tv.
26.§ (2) h) pontja + a
betegápolási
dokumentáció elemei - A
beteg személyes és
egészségügyi adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

betegek

Gálfi Béla Nonprofit
a betegellátásban
Kft. - 2011
közvetlenül résztvevő
Budakalász,
orvos
Martinovics u. 13.

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
a betegellátásban közvetlenül résztvevő
megőrizni az
A beteg
orvos/labor.asszisztens/Corden futár/Corden egészségügyi
gyógykezelése
asszisztens
dokumentációt
céljából
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

Beteg általi
adatszolgáltatás
kötelezettsége - Eü. Tv.
26.§ (2) h) pontja + a
betegápolási
dokumentáció elemei - A
beteg személyes és
egészségügyi adatai

Az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

betegek

OVSZ 1113
Budapest, Karolina OVSZ labor asszisztens
út 19.

OVSZ orvos/OVSZ labor asszisztens/a
leletet szállító intézményi gépkocsivezető

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
A beteg
egészségügyi
gyógykezelése
dokumentációt
céljából
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

Beteg általi
adatszolgáltatás
kötelezettsége - Eü. Tv.
26.§ (2) h) pontja + a
betegápolási
dokumentáció elemei - A
beteg személyes és
egészségügy

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

betegek

Országos
Onkológiai Intézet
(1122 Budapest,
Ráth Gy.u. 7-9.)

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
A beteg
Onkológiai intézeti labor asszisztens/leleltet
egészségügyi
gyógykezelése
szállító intézményi gépkocsivezető
dokumentációt
céljából
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

Beteg általi
adatszolgáltatás
kötelezettsége - Eü. Tv.
26.§ (2) h) pontja + a
betegápolási
dokumentáció elemei - A
beteg személyes és
egészségügyi adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

4. Lakcím
5. Egészségügyi adatok
1. Beteg családneve és utóneve

80.

Személyazonosító
adat + Különleges
adat (egészségügyi
adat)

Laboratóriumi lelet
(Gálfi Labor
2. TAJ száma
mintavétel és vizsgálat
végzés) (csak
járóbeteg)
3. Szül. idő és hely

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
nem
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
kezeléséről és védelméről

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
intézményi
Budakalász,
orvos/háziorvos
Martinovics u. 13.

1. Beteg családneve és utóneve
Laboratóriumi lelet
(Gálfi Labor
2. TAJ száma
mintavétel, Corden
végzi a vizsgálatot)
(járó- és fekvőbetegek)
3. Szül. idő és hely
/ Sanitas

Az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

betegek

5. Lakcím
6. Egészségügyi adatok

Személyazonosító
adat + Különleges
adat (egészségügyi
adat)

Beteg általi
adatszolgáltatás
kötelezettsége - Eü. Tv.
26.§ (2) h) pontja + a
betegápolási
dokumentáció elemei - A
beteg személyes és
egészségügyi adatai

A beutalót küldő
háziorvos

háziorvos

háziorvos/labor.asszisztens/Synlabba
szállító saját gépkocsivezető

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
A beteg
egészségügyi
gyógykezelése
dokumentációt
céljából
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

4. Lakcím

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
igen
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
kezeléséről és védelméről

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
igen
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
kezeléséről és védelméről

nem

IT
adatrögzítés Rendszerház
és Kft., 9083
igen
feldolgozás Écs, Kossuth
L. u. 84.

minőségbiztosítás
részére

IT
adatrögzítés Rendszerház
és Kft., 9083
nem
feldolgozás Écs, Kossuth
L. u. 84.

igen

Synlab felé, a
vizsgálatok
papír alapon
elvégzése céljából

un.kimenős
füzetben csak a
háziorvosi kérés
kerül
regisztrációra,
laboratóriumban,
zárt helyiségben

igen

Corden labor felé,
IT és papír
a vizsgálatok
alapon
elvégzése céljából

Ellátás alatt
kórrajzban az
orvosi szobában,
távozás után
irattár (zárt
helyiségben)

nem

laborban, zárt
borítékban,
vezető
IT Rendszerház
asszisztens
Kft., 9083 Écs, Sanitas program
helyiségében, a
Kossuth L. u. 84.
lelet az IT
rendszerben
található

5. Egészségügyi adatok
1. Beteg családneve és utóneve

2. TAJ száma

81.

Személyazonosító
adat + Különleges
adat (egészségügyi
adat)

Mikrobiológiai lelet
3. Szül. idő és hly
(Synlab Mikrobiológiai
Laboratórium) ) (járó- 4. Lakcím
és fekvőbetegek)

5. Egészségügyi adatok

igen

minőségbiztosítás
részére

igen

járóbeteg ellátása
esetén további eü.
papír alapon
ellátást végző
részére

amennyiben saját
fekvőbeteg
vizsgálatáról van
szó: Ellátás alatt
kórrajzban az
orvosi szobában,
távozás után
irattár (zárt
helyiségben),
járóbeteg esetén
a mintát beküldő
háziorvos
részére
továbbítás

járóbeteg ellátása
esetén további eü.
papír alapon
ellátást végző
részére

amennyiben saját
fekvőbeteg
vizsgálatáról van
szó: Ellátás alatt
kórrajzban az
orvosi szobában,
távozás után
Sanitas program
irattár (zárt
helyiségben),
járóbeteg esetén
a mintát beküldő
háziorvos
részére
továbbítás

1. Beteg családneve és utóneve
2. TAJ száma

82.

Személyazonosító
adat + Különleges
adat (egészségügyi
adat)

Laboratóriumi lelet
(Synlab Klinikai
3. Szül. idő és hely
Kémiai és
Immunológiai
Laboratóriuma) ) (járó4. Lakcím
és fekvőbetegek)
5. Egészségügyi adatok

igen

minőségbiztosítás
részére

igen

IT
adatrögzítés Rendszerház
és Kft., 9083
igen
feldolgozás Écs, Kossuth
L. u. 84.

minőségbiztosítás
részére

igen

járóbeteg ellátása
esetén további eü. IT és papír
ellátást végző
alapon
részére

amennyiben saját
fekvőbeteg
vizsgálatáról van
szó: Ellátás alatt
kórrajzban az
orvosi szobában,
távozás után
irattár (zárt
helyiségben),
járóbeteg esetén
a mintát beküldő
háziorvos
részére
továbbítás

IT
adatrögzítés Rendszerház
és Kft., 9083
igen
feldolgozás Écs, Kossuth
L. u. 84.

minőségbiztosítás
részére

nem

IT és papír
alapon

Ellátás alatt
kórrajzban az
orvosi szobában,
távozás után
irattár (zárt
helyiségben)

IT
adatrögzítés Rendszerház
és Kft., 9083
igen
feldolgozás Écs, Kossuth
L. u. 84.

minőségbiztosítás
részére

nem

IT és papír
alapon

Ellátás alatt
kórrajzban az
orvosi szobában,
távozás után
irattár (zárt
helyiségben)

nem

nem

nem tároljuk

nem

nem

nem tároljuk

1. Beteg családneve és utóneve

83.

Személyazonosító
adat + Különleges
adat (egészségügyi
adat)

2. TAJ száma
Laboratóriumi lelet (a
vizsgálatot a Corden
3. Szül. idő és hely
végzi, a Gálfiba
4. Lakcím
érkeznek az
eredmények) ) (járó- és
fekvőbetegek) / Sanitas
5. Egészségügyi adatok

1. Beteg családneve és utóneve
2. TAJ száma
84.

Személyazonosító
adat + Különleges
adat (egészségügyi
adat)

Archiv lelet, a
vizsgálatot a Corden
végzi (fekvőbeteg) /
Sanitas

3. Szül. idő és hely
4. Lakcím

5. Egészségügyi adatok

1. Beteg családneve és utóneve

85.

Személyazonosító
adat + Különleges
adat (egészségügyi
adat)

Bakteriológiai lelet (a
vizsgálatot a Corden
végzi) (fekvőbeteg) /
Sanitas

2. anya leánykori családi és
utóneve
3. TAJ száma
4. Szül. idő és hely
5. Lakcím
6. Egészségügyi adatok
1. Beteg családneve és utóneve

86.

Személyazonosító
adat + Különleges
adat (egészségügyi
adat)

Vércsoport-szerológiai 2. TAJ száma
lelet (a vizsgálatot az
OVSZ végzi)
3. Szül. idő és hely
(járóbetegek részére)
4. Egészségügyi adatok

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
igen
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
kezeléséről és védelméről

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
igen
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
kezeléséről és védelméről

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
nem
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
kezeléséről és védelméről

1. Beteg családneve és utóneve

87.

Személyazonosító
adat + Különleges
adat (egészségügyi
adat)

Lelet (Tumormarker
Laboratórium, a
vizsgálat az Országos
Onkológiai Intézet
laboratóriumába
készül)(járóbeteg)

2. Szül. idő
3. TAJ szám

4. Egészségügyi adatok

Onkológiai intézeti labor
asszisztens

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
nem
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
kezeléséről és védelméről

1. Beteg családneve és utóneve

2. Leánykori neve

88.

Személyazonosító
adat + Különleges
adat (egészségügyi
adat)

Orvosi beutaló az
orvosszakértő szervhez
3. anya leánykori családi és
keresőképesség
utóneve
felülvéleményezése
céljából / Megváltozott
munkaképességű
4. Születési, helye, ideje
személyek ellátása
iránti kérelem

betegek

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
orvos
Budakalász,
Martinovics u. 13.

orvos/adminisztrátor

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

Beteg általi
adatszolgáltatás
A beteg
kötelezettsége - Eü. Tv.
keresőképességéne
26.§ (2) h) pontja + a
k
betegápolási
felülvéleményezés
dokumentáció elemei - A
e céljából
beteg személyes és
egészségügyi adatai

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az intézmény jogi
az egészségügyi és a
kötelezettségének a
hozzájuk kapcsolódó
teljesítése - GDPR 6.
nem
személyes adatok
cikk (1) bekezdés c)
kezeléséről és védelméről,
pontja alapján
kormanyablak.hu/hu/felad
atkorok/82/NRSZH00001

igen

minőségbiztosítás

igen

Az illetékes
orvosszakértői
szervhez, illetve
FOB-hoz
(Felülvéleményező
Orvosi Bizottság) papír alapú
részére, a beteg
keresőképességéne
k
felülvéleményezés
e céljából

igen

munkaügy

nem

papír alapú

Műszaki iroda,
zárt helyiség

igen

ügyvezető igazgató
jóváhagyás céljából

nem

papír alapú

Műszaki iroda,
zárt helyiség

Gazdasági
igazgatóság részére
(pénztárosnak) és
minőségbiztosítás

nem

papír alapon

Ellátás alatt a
kezelő szobában,
távozás után
irattár (zárt
helyiségben)

IT és papír
alapon

Ellátás alatt a
kezelő szobában,
távozás után
irattár (zárt
helyiségben)

IT ás papír
alapon

Ellátás alatt a
kezelő szobában,
távozás után
irattár (zárt
helyiségben)

5. TAJ szám

Ellátás alatt
kórrajzban az
orvosi szobában,
távozás után
irattár (zárt
helyiségben)

6. Szem. ig. szám

7. Egészségügyi adatok

1. Munkavállaló neve

89.

Személyazonosító
adat

Megbízólevél
munkahelyi
sugárvédelmi
megbízott
feladatellátásához

munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
ügyvezető igazgató
Budakalász,
Martinovics u. 13.

ügyvezető
igazgató/orvosigazgató/munkaügyi előadó

A munkaviszony
megszűnésétől
számított 3 év

A sugárvédelmi
megbízott
megbízásának
dokumentálása
céljából

A munkavállaló
személyes adatai

2. Munkavállaló munkaköre

1. Munkavállaló neve

90.

Személyazonosító
adat

Megbízólevél
munkahelyi
sugárvédelmi
megbízott helyettes
feladatellátásához

munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
tűz- és munkabiztonsági
Budakalász,
szolgáltató
Martinovics u. 13.

betegek

A sugárvédelmi
megbízott
megbízásának
dokumentálása
céljából

2011. évi CXII. törvény
az információs
önrendelkezési jogról és
az információszabadságról
és a 487/2015. (XII. 30.)
Korm. rendelet
az ionizáló sugárzás elleni
védelemről és a
kapcsolódó engedélyezési,
jelentési és ellenőrzési
az intézmény jogi
rendszerről, továbbá a
kötelezettségének a
2012. évi I. törvény a
teljesítése - GDPR 6.
nem
Munka törvénykönyvéről,
cikk (1) bekezdés c)
az atomenergiáról szóló
pontja alapján
1996. évi CXVI. törvény
és a 16/2000. (VI.8.)
EüM rendelet az
atomenergiáról szóló
törvény egyes
rendelkezéseinek
végrehajtásáról, társasági
belső szabályozás:
Sugárvédelmi szabályzat

a 487/2015. (XII. 30.)
Korm. rendelet
az ionizáló sugárzás elleni
védelemről és a
kapcsolódó engedélyezési,
jelentési és ellenőrzési
rendszerről, továbbá a
2012. évi I. törvény a
az intézmény jogi
Munka törvénykönyvéről,
kötelezettségének a
az atomenergiáról szóló
teljesítése - GDPR 6.
nem
1996. évi CXVI. törvény
cikk (1) bekezdés c)
és a 16/2000. (VI.8.)
pontja alapján
EüM rendelet az
atomenergiáról szóló
törvény egyes
rendelkezéseinek
végrehajtásáról, társasági
belső szabályozás:
Sugárvédelmi szabályzat

tűz- és munkabiztonsági
szolgáltató/orvosigazgató

A munkaviszony
megszűnésétől
számított 3 év

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
letét átadó
Budakalász,
Martinovics u. 13.

letét átadó/letét átveveő

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
A beteg
egészségügyi
A beteg személyes adatai
értékeinek őrzése
dokumentációt
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
hozzájuk kapcsolódó
nem
személyes adatok
kezeléséről és védelméről,
társasági belső
szabályozás: Ápoltak pénzés értékletéti szabályzata

igen

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
transzfuzió elvégzésére
Budakalász,
jogosult orvos
Martinovics u. 13.

transzfuzió elvégzésére jogosult
orvos/betegellátást végző egészségügyi
szakszemélyzet

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
A beteg számára
egészségügyi
transzfúzió adás
dokumentációt
céljából
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

Beteg általi
adatszolgáltatás
kötelezettsége - Eü. Tv.
26.§ (2) h) pontja + a
betegápolási
dokumentáció elemei - A
beteg személyes és
egészségügyi adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
igen
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
kezeléséről és védelméről

IT
adatrögzítés Rendszerház
és Kft., 9083
nem
feldolgozás Écs, Kossuth
L. u. 84.

igen

betegellátásban közvetlenül résztvevő
orvos/betegellátást végző egészségügyi
szakszemélyzet

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

Beteg általi
adatszolgáltatás
kötelezettsége - Eü. Tv.
26.§ (2) h) pontja + a
betegápolási
dokumentáció elemei - A
beteg személyes és
egészségügyi adatai

Az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
igen
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
kezeléséről és védelméről

IT
adatrögzítés Rendszerház
és Kft., 9083
nem
feldolgozás Écs, Kossuth
L. u. 84.

nem

A munkavállaló
személyes adatai

2. Munkavállaló munkaköre

91.

Személyazonosító
adat

Letétátadás
pénztárosnak

1. Beteg családneve és utóneve

2. Szül. idő és hely:

3. TAJ szám

92.

Személyazonosító
adat

93.

Személyazonosító
adat + Különleges
adat (egészségügyi
adat)

Választott vörösvérsejt
1. Beteg családneve és utóneve
készítmény igénylő lap
betegek
Transzfúziós szolgálati
2. anya leánykori családi és
munkanapló/Sanitas
utóneve
3. Leánykori neve
4. Szül. idő és hely
5. TAJ szám
6. Lakhely

1. Beteg családneve és utóneve

Transzfúziós szolgálati
munkanapló/Sanitas

betegek

2. Egészségügyi adatok

Gálfi Béla Nonprofit
betegellátásban
Kft. - 2011
közvetlenül résztvevő
Budakalász,
orvos
Martinovics u. 13.

A beteg
transzfúziót
követő
eü.adatainak
nyilvántartása
céljából

Országos
Vérellátó
Szolgálat Középmagyarországi
Regionális
Vérellátó
Központ, 1113
Budapest,
Karolina út 19.

1. Beteg családneve és utóneve

94.

Személyazonosító
adat + Különleges
adat (egészségügyi
adat)

Vizsgálati lelet (fekvőés járóbeteg) / Sanitas

2. Szül. idő és hely
betegek

saját fekvőbeteg
esetén az adatgazda:
Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
betegellátásban
Budakalász,
közvetlenül résztvevő
Martinovics u. 13., /
orvos/háziorvos
háziorvosi
elrendelésre az
adatgazda a
háziorvos

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
betegellátásban közvetlenül résztvevő
megőrizni az
A beteg
orvos/betegellátásban közvetlenül résztvevő egészségügyi
gyógykezelése
szakszemélyzet/háziorvos
dokumentációt
céljából
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

Beteg általi
adatszolgáltatás
kötelezettsége - Eü. Tv.
26.§ (2) h) pontja + a
betegápolási
dokumentáció elemei - A
beteg személyes és
egészségügyi adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

Beteg általi
adatszolgáltatás
kötelezettsége - Eü. Tv.
26.§ (2) h) pontja + a
betegápolási
dokumentáció elemei - A
beteg személyes és
egészségügyi adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
igen
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
kezeléséről és védelméről

IT
adatrögzítés Rendszerház
és Kft., 9083
nem
feldolgozás Écs, Kossuth
L. u. 84.

igen

további eü. ellátást
csak IT alapon
végző részére

Sanitas program

IT
adatrögzítés Rendszerház
és Kft., 9083
nem
feldolgozás Écs, Kossuth
L. u. 84.

nem

csak IT alapon

Sanitas program

IT
adatrögzítés Rendszerház
és Kft., 9083
nem
feldolgozás Écs, Kossuth
L. u. 84.

nem

csak IT alapon

Sanitas program

IT
adatrögzítés Rendszerház
és Kft., 9083
nem
feldolgozás Écs, Kossuth
L. u. 84.

nem

csak IT alapon

Sanitas program

IT
adatrögzítés Rendszerház
és Kft., 9083
nem
feldolgozás Écs, Kossuth
L. u. 84.

nem

csak IT alapon

Sanitas program

IT
adatrögzítés Rendszerház
és Kft., 9083
nem
feldolgozás Écs, Kossuth
L. u. 84.

nem

csak IT alapon

Sanitas program

nem

igen

ÁNTSZ
(1097
adatrögzítés
Budapest,
és nem
Albert
feldolgozás
Flórián út 26.)

me,

IT rendszeren

nem

nem

papír alapon

Titkársági
irodában, zárt
helyiség

nem

nem

papír alapon

Titkársági
irodában, zárt
helyiség

3. Egészségügyi adatok

95.

Személyazonosító
adat + Különleges
adat (egészségügyi
adat)

Klinikai kémia,
immunológia
vizsgálatkérő lap
privát vizsgálathoz
(járóbetegek részére)
/Sanitas

9. Egészségügyi adatok
1. Beteg családneve és utóneve
2.Leánykori neve
3. TAJ száma
betegek
4. Szül. dátuma és helye
5. Neme
6. Lakcíme

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
beutalót küldó háziorvos
Budakalász,
Martinovics u. 13.

beutalót küldő háziorvos/labor
asszisztens/saját gépkocsivezető/Synlab
asszisztens

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
A beteg
egészségügyi
gyógykezelése
dokumentációt
céljából
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
beutalót küldó háziorvos
Budakalász,
Martinovics u. 13.

beutalót küldő háziorvos/labor
asszisztens/saját gépkocsivezető/Synlab
asszisztens

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
A beteg
egészségügyi
gyógykezelése
dokumentációt
céljából
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

Beteg általi
adatszolgáltatás
kötelezettsége - Eü. Tv.
26.§ (2) h) pontja + a
betegápolási
dokumentáció elemei - A
beteg személyes és
egészségügyi adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

beutalót küldő háziorvos/labor
asszisztens/saját gépkocsivezető/Synlab
asszisztens

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
A beteg
egészségügyi
gyógykezelése
dokumentációt
céljából
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

Beteg általi
adatszolgáltatás
kötelezettsége - Eü. Tv.
26.§ (2) h) pontja + a
betegápolási
dokumentáció elemei - A
beteg személyes és
egészségügyi adatai

Az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

beutalót küldő háziorvos/labor
asszisztens/saját gépkocsivezető/Synlab
asszisztens

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
A beteg
egészségügyi
gyógykezelése
dokumentációt
céljából
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

Beteg általi
adatszolgáltatás
kötelezettsége - Eü. Tv.
26.§ (2) h) pontja + a
betegápolási
dokumentáció elemei - A
beteg személyes és
egészségügyi adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

Beteg általi
adatszolgáltatás
kötelezettsége - Eü. Tv.
26.§ (2) h) pontja + a
betegápolási
dokumentáció elemei - A
beteg személyes és
egészségügyi adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

Beteg általi
adatszolgáltatás
kötelezettsége - Eü. Tv.
26.§ (2) h) pontja + a
betegápolási
dokumentáció elemei - A
beteg személyes és
egészségügyi adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

7. Telefonszáma

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
igen
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
kezeléséről és védelméről

8. Egészségügyi adatok

96.

Személyazonosító
adat + Különleges
adat (egészségügyi
adat)

Mikrobiológiai
vizsgálatkérő lap
szerológia (alapellátás
számára) (járóbetegek
részére) /Sanitas

1. Beteg családneve és utóneve
2. Leánykori neve
3. TAJ száma
4. Születési dátum és hely
5. Neme
betegek
6. Telefonszáma

7. Lakcím

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
igen
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
kezeléséről és védelméről

8. Egészségügyi adatok

97.

Személyazonosító
adat + Különleges
adat (egészségügyi
adat)

Nemzetközi Synlab
hálózat vizsgálatkérő
lap privát
vizsgálatokhoz
(járóbetegek részére)
/Sanitas

1. Beteg családneve és utóneve
betegek

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
beutalót küldó háziorvos
Budakalász,
Martinovics u. 13.

betegek

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
beutalót küldó háziorvos
Budakalász,
Martinovics u. 13.

betegek

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
beutalót küldó háziorvos
Budakalász,
Martinovics u. 13.

beutalót küldő háziorvos/labor
asszisztens/saját gépkocsivezető/Synlab
asszisztens

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
A beteg
egészségügyi
gyógykezelése
dokumentációt
céljából
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

betegek

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
beutalót küldó háziorvos
Budakalász,
Martinovics u. 13.

beutalót küldő háziorvos/labor
asszisztens/saját gépkocsivezető/Országos
Epidemiológiai Központ asszisztens

Ezt a nyomtatványt
nem tárolja az
adatkzelő, a
vizsgálat elvégzése A beteg
után adatkezelő
gyógykezelése
haladéktalanl
céljából
továbbítja az
illetékes
laboratóriumba

2. Leánykori neve
3. Szül. dátum és hely
4. Neme
5. TAJ szám
6. Lakcím
7. Egészségügyi adatok

98.

Személyazonosító
adat + Különleges
adat (egészségügyi
adat)

Molekuláris allergia
vizsgálatkérő lap
privát vizsgálathoz
(járóbetegek részére)
/Sanitas

1. Beteg családneve és utóneve
2. Leánykori neve
3. Szül. dátum és hely
4. Neme
5. TAJ szám
6. Lakcím

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
igen
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
kezeléséről és védelméről

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
igen
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
kezeléséről és védelméről

7. Egészségügyi adatok

99.

Személyazonosító
adat + Különleges
adat (egészségügyi
adat)

Allergia LKFT
vizsgálatkérő lap
privát vizsgálathoz
(járóbetegek részére)
/Sanitas

1. Beteg családneve és utóneve
2. Leánykori neve
3. Szül. dátum és hely
4. Neme

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
igen
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
kezeléséről és védelméről

5. TAJ szám
6. Lakcím
7. Egészségügyi adatok

100.

Személyazonosító
adat + Különleges
adat (egészségügyi
adat)

Vizsgálatkérő lap
(terhesek
hepatitisz/luesz
szűrővizsgálatához)
(járóbetegek részére)

1. Beteg családneve és utóneve
2. Lakcím
3. TAJ szám

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
nem
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
kezeléséről és védelméről

Országos
Epidemiológiai
Központ
Virológiai
nem tároljuk
Főosztály, a
vizsgálatok
elvégzése céljából

4. Szül. idő és hely

1. Beteg családneve és utóneve

101.

Személyazonosító
adat + Különleges
adat (egészségügyi
adat)

Kórokozók által
okozott fertőzés
bejelentése (MRK és
CDI)

2. Beteg neme

betegek

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
kórházhigiénikusok
Budakalász,
Martinovics u. 13.

kórházhigiénikusok

3. Beteg TAJ száma

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

A beteg
fertőzésének
bejelentése
céljából

4. Beteg születési ideje, helye

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
hozzájuk kapcsolódó
Beteg általi
személyes
adatszolgáltatás
az intézmény jogi
adatok kezeléséről és
kötelezettsége - Eü. Tv.
kötelezettségének a védelméről, valamint a
26.§ (2) h) pontja + a
teljesítése - GDPR 6. 20/2009. (VI. 18.) EüM
igen
betegápolási
cikk (1) bekezdés c) rendelet
dokumentáció elemei - A
pontja alapján
az egészségügyi ellátással
beteg személyes és
összefüggő fertőzések
egészségügyi adatai
megelőzéséről, e
tevékenységek szakmai
minimumfeltételeiről és
felügyeletéről

nem történik
OSZIR program papír alapon
tárolás

5. Egészségügyi adatok

102.

103.

Személyazonosító
adat

Személyazonosító
adat

Létszámfüzet

Regiszteres füzet

1. Beteg családneve és utóneve betegek

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
Budakalász,
Martinovics u. 13.

titkárságvezető/szociális
asszisztens/vagy távollétük titkárságvezető/szociális asszisztens/vagy
esetén a helyettesítő
távollétük esetén a helyettesítő személy
személy

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

A betegek
létszámának napi
nyilvántartása
céljából

az intézmény jogi
kötelezettségének a
A beteg szem,élyes adata teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

1. Beteg családneve és utóneve betegek

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
Budakalász,
Martinovics u. 13.

titkárságvezető/szociális
asszisztens/vagy távollétük titkárságvezető/szociális asszisztens/vagy
esetén a helyettesítő
távollétük esetén a helyettesítő személy
személy

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

A betegek
létszámának napi
nyilvántartása
céljából

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

A beteg személyes adata

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
nem
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
kezeléséről és védelméről

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
nem
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
kezeléséről és védelméről

104.

Személyazonosító
adat

„K” Kimenő számos
füzet

1. Beteg családneve és utóneve betegek

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
Budakalász,
Martinovics u. 13.

titkárságvezető/szociális
asszisztens/vagy távollétük titkárságvezető/szociális asszisztens/vagy
esetén a helyettesítő
távollétük esetén a helyettesítő személy
személy

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

A betegek
létszámának napi
nyilvántartása
céljából

A beteg személyes adata

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
Budakalász,
Martinovics u. 13.

titkárságvezető/szociális
asszisztens/vagy távollétük titkárságvezető/szociális asszisztens/vagy
esetén a helyettesítő
távollétük esetén a helyettesítő személy
személy

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

A betegek
létszámának napi
nyilvántartása
céljából

az intézmény jogi
kötelezettségének a
A beteg személyes adatai teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

1. Beteg családneve és utóneve

105.

Személyazonosító
adat

Osztálynapló

2. Lakóhely

betegek

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
nem
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
kezeléséről és védelméről

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
nem
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
kezeléséről és védelméről

nem

nem

papír alapon

Titkársági
irodában, zárt
helyiség

nem

nem

papír alapon

Titkársági
irodában, zárt
helyiség

nem

igen

Kormányhivatal
Népegészségügyi
osztály részére,
papír alapon
bejelentés és
további ügyintézés
céljából

Kórházhigienes
iroda, zárt
helyiség

nem

igen

Kormányhivatal
Népegészségügyi
osztály részére,
papír alapon
bejelentés és
további ügyintézés
céljából

Kórházhigienes
iroda, zárt
helyiség

nem

igen

Kormányhivatal
Népegészségügyi
osztály részére,
papír alapon
bejelentés és
további ügyintézés
céljából

Kórházhigienes
iroda, zárt
helyiség

3. Szül. dátum és hely

1. Beteg családneve és utóneve

2. Születési dátum és hely

106.

Személyazonosító
Jegyzőkönyv (Lyssa
adat + Különleges
fertőzésre gyanús
adat (egészségügyi
sérülésről)
adat)

3. Lakcím
betegek

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
osztályos orvos
Budakalász,
Martinovics u. 13.

osztályos orvos/kórházhigiéne

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

A beteg
gyógykezelése,
nyilvántartás
céljából

4. Egészségügyi adatok

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
hozzájuk kapcsolódó
személyes
adatok kezeléséről és
védelméről, valamint a
Beteg általi
18/1998. (VI. 3.) NM
adatszolgáltatás
rendelet
az intézmény jogi
kötelezettsége - Eü. Tv.
a fertőző betegségek és a
kötelezettségének a
26.§ (2) h) pontja + a
járványok megelőzése
teljesítése - GDPR 6.
nem
betegápolási
érdekében szükséges
cikk (1) bekezdés c)
dokumentáció elemei - A
járványügyi
pontja alapján
beteg személyes és
intézkedésekről, Országos
egészségügyi adatai
Epidemiológiai Központ
2011. évi Módszertani
levelének – melynek
tárgya: A veszettségfertőzésre gyanús
sérülésekkel kapcsolatos
eljárásokról – 2. sz.
melléklete szerint

1. Sérült családneve és utóneve

2. Szül. idő és hely

107.

Személyazonosító
adat + Különleges
adat (egészségügyi
adat)

Jelentés (Lyssa fertőzés
elleni oltóanyag
igénylésről)

betegek
3. Lakcím

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
osztályos orvos
Budakalász,
Martinovics u. 13.

osztályos orvos/kórházhigiéne

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

A beteg
gyógykezelése,
nyilvántartás
céljából

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
Beteg általi
hozzájuk kapcsolódó
adatszolgáltatás
személyes
az intézmény jogi
kötelezettsége - Eü. Tv.
adatok kezeléséről és
kötelezettségének a
26.§ (2) h) pontja + a
védelméről, valamint a
teljesítése - GDPR 6.
nem
betegápolási
18/1998. (VI. 3.) NM
cikk (1) bekezdés c)
dokumentáció elemei - A
rendelet
pontja alapján
beteg személyes és
a fertőző betegségek és a
egészségügyi adatai
járványok megelőzése
érdekében szükséges
járványügyi
intézkedésekről

4. Egészségügyi adatok

1. Oltott személy családneve és
utóneve

108.

Személyazonosító
adat + Különleges
adat (egészségügyi
adat)

Jelentés (Lyssa fertőzés
elleni védőoltásról)

betegek
2. Szül. idő és hely

3. Lakcím

4. Egészségügyi adatok

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
osztályos orvos
Budakalász,
Martinovics u. 13.

osztályos orvos/kórházhigiéne

Az adatfelvételtől
számított legalább
30 évig kell
megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító
+ egészségügyi
adatok)

A beteg
gyógykezelése,
nyilvántartás
céljából

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a
Beteg általi
hozzájuk kapcsolódó
adatszolgáltatás
személyes
az intézmény jogi
kötelezettsége - Eü. Tv.
adatok kezeléséről és
kötelezettségének a
26.§ (2) h) pontja + a
védelméről, valamint a
teljesítése - GDPR 6.
nem
betegápolási
18/1998. (VI. 3.) NM
cikk (1) bekezdés c)
dokumentáció elemei - A
rendelet
pontja alapján
beteg személyes és
a fertőző betegségek és a
egészségügyi adatai
járványok megelőzése
érdekében szükséges
járványügyi
intézkedésekről

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS (SARA)
Adatvagyon elem

Adatkezelési nyilvántartás

Adatkezelés helye

Adatkezelés

Sorszám

Adat kategória

Kezelt adatok
köre

Kezelt adatok típusa

Érintettek köre

Adatkezelő neve és
Adatgazda neve és elérhetősége
elérhetősége

Kinek van hozzáférése ehhez a személyes
adathoz? (kérjük, hogy a pozíciót jelölje meg)

Meddig őrzik ezt a
személyes adatot?

Milyen célból kezelik
Mi az adatok
ezt a személyes adatot? forrása?

1. Ellátást igénybe vevő
(EIV) csalásdi- és
utóneve
2. EIV születési ideje és
helye

1.

Személyazonosít
ó adat +
Különleges adat
(egészségügyi
adat)

Egyéni
Rehabilitácós
Program
(Anamnézis) +
Felülvizsgálat

3. EIV iskolai
végzettsége,
szakképzettsége

Ellátást igénybe
vevők

4. EIV utolsó
munkahelye, beosztása,
jogviszony
megszűnésének oka

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
Adatfelvevő
Budakalász,
Martonics u. 13.

Adatfelvevő/Esetmenedzser/Foglalkozásvezető/
Gyógytornász/Gyógyfoglalkoztató/Szociális
asszisztens/Rehab. Teamvezető

Az adatfelvételtől
számított legalább Az
adatfelvételtől
számított legalább 30 Beteg intézeti
évig kell megőrizni az elhelyezése, illetve
egészségügyi
felülvizsgálata céljából
dokumentációt
(személyazonosító +
egészségügyi adatok)

Adattovábbítás intézményen
belül

Adatfeldolgozás

Mi az adatkezelés jogalapja?
Mi az adatkezelés jogalapja?
Megjegyzés mező

Átadják ezt
a személyes
Ha igen,
adatot
milyen
adatfeldolgo
célból?
zónak?
(igen/nem)

1993. évi III. törvény
a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról, 1/2000. (I. 7.) SzCsM
EIV / törvényes
rendelet
képviselője általi Az EIV / törvényes
a személyes gondoskodást nyújtó szociális
adatszolgáltatás képviselője hozzájárulása intézmények szakmai feladatairól, 1997.
kötelezettsége - GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)
évi XLVII. törvény
Eü. Tv. 26.§ (2) pontja alapján;
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
h) pontja + az
Az EIV / törvényes
személyes adatok kezeléséről és
nem
egészségügyi
képviselője és az intézmény
védelméről, a 92/2008. (IV. 23.) Korm.
dokumentáció
jogi kötelezettségének a
rendelet
elemei - A beteg teljesítése - GDPR 6. cikk (1)
a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról,
személyes és
bekezdés c) pontja alapján
a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról,
egészségügyi
továbbá a szociális intézményekben
adatai
ellátott személyek állapotának
felülvizsgálatáról

Harmadik fél

Adatok tárolása

Történik-e
adattovábbítás
harmadik
félnek?

Milyen módon
történik a
személyes adat
Ha igen, kinek és milyen
tárolása? (IT
célból?
rendszeren /
papír alapon /
egyéb módon)

nem

igen

Legközelebbi
hozzátartozó/törvényes
képviselő, szociális ellátás
papír alapú
folytatása céljából,
hozzájárulás megszerzése
céljából

Ellátás alatt az
esetmenedzser
szobájában, távozás
után irattár (zárt
helyiségben)

nem

igen

Törvényes képviselő,
szociális ellátás folytatása
papír alapú
céljából, hozzájárulás
megszerzése céljából

A foglalkoztatás
szervező szobájában,
távozás után irattár
(zárt helyiségben)

igen

Törvényes képviselő
(gondnok), továbbá a
gondozott által
megnevezett hozzátartozó papír alapú
tájékoztatása, illetve
hozzájárulás megszerzése
céljából

Az esetmenedzser
szobájában, távozás
után irattár (zárt
helyiségben)

igen

A ellátott más
eü.intézménybe történő
áthelyezése alkalmával,
további gyógykezelés
céljából

Orvosi szobaban, zárt
szekrényben, távozás
után irattár (zárt
helyiségben)

Adatfeldolgozó
neve és
elérhetősége

igen/nem

Milyen IT
rendszer(ek)
tárolja(ák) az
adatot?

Milyen helyszínen
történik a papír
alapú
dokumentumok
fizikai tárolása?

5. Egészségügyi adatok

1. Gondozott családi - és
utóneve

2.

Személyazonosít
ó adat +
Egyéni Gondozási
Különleges adat
terv (Felmérés)
2. Gondozott szül. hely,
(egészségügyi
idő
adat)

Gondozottak

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
Budakalász,
Martonics u. 13.

Az adatfelvételtől
számított legalább 30
Munkacsoport tagjai:
Munkacsoport tagjai: mentálhigiénés
évig kell megőrizni az Gondozott egyéni
mentálhigiénés
munkatárs/foglalkoztatásvezető/foglalkoztatássze egészségügyi
gondozási terve
munkatárs/foglalkoztatásvezető/ve
rvező/vezetőápoló/szociális asszisztens
dokumentációt
elkészítése céljából
zetőápoló/szociális asszisztens
(személyazonosító +
egészségügyi adatok)

A gondozott /
tövényes
képviselő általi
adatszolgáltatás
kötelezettsége Eü. Tv. 26.§ (2)
h) pontja + az
egészségügyi
dokumentáció
elemei - A beteg
személyes és
egészségügyi
adatai

1993. évi III. törvény
a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról, 1/2000. (I. 7.) SzCsM
rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól, 1997.
A gondozott / törvényes
évi XLVII. törvény
képviselő és az intézmény
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
jogi kötelezettségének a
személyes adatok kezeléséről és
nem
teljesítése - GDPR 6. cikk (1)
védelméről, a 92/2008. (IV. 23.) Korm.
bekezdés c) pontja alapján
rendelet
a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról,
a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról,
továbbá a szociális intézményekben
ellátott személyek állapotának
felülvizsgálatáról

3. Egészségügyi adatok

1. Ellátást igénybe vevő
családi és utóneve

3.

Nyilatkozat
(Korlátozó
2. Leánykori neve
intézkedéssel
Személyazonosít kapcsolatos
ó adat
teljeskörű
intézményvezetői 3. Anyja leánykori neve
tájékoztatás
nyújtásáról)

Gondozottak

1993. évi III. törvény
a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról 94/G § (1-4.), 101/A § (1-8.),
20. § 2/e bek., 1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről 188. § d) és 192. §,
1997. évi XLVII. törvény
Az adatfelvételtől
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
számított legalább 30 Korlátozó intézkedéssel
személyes adatok kezeléséről és
az intézmény jogi
évig kell megőrizni az kapcsolatos teljeskörű
védelméről, továbbá a 1/2000. (I. 7.)
Gondozott
kötelezettségének a teljesítése
egészségügyi
intézményvezetői
SzCsM rendelet
nem
személyes adatai - GDPR 6. cikk (1) bekezdés
dokumentációt
tájékoztatás nyújtása
a személyes gondoskodást nyújtó szociális
c) pontja alapján
(személyazonosító +
céljából
intézmények szakmai feladatairól,
egészségügyi adatok)
valamint a 60/2004. (VII. 6.) ESzCsM
rendelet
a pszichiátriai betegek intézeti
felvételének és az ellátásuk során
alkalmazható korlátozó intézkedések
szabályairól

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
Intézményvezető
Budakalász,
Martonics u. 13.

Intézményvezető

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
Tutor
Budakalász,
Martonics u. 13.

ellátott /
törvényes
képviselője általi
Az adatfelvételtől
adatszolgáltatás
számított legalább 30
kötelezettsége évig kell megőrizni az A ellátott orvos által
Eü. Tv. 26.§ (2)
Tutor/intézményvezető/dietetikus/főnővér/nővér/
egészségügyi
meghatározott therápiás h) pontja + az
orvos
dokumentációt
kezelése céljából
egészségügyi
(személyazonosító +
dokumentáció
egészségügyi adatok)
elemei - A beteg
személyes,
egészségügyi és
szociális adatai

nem

4. Szül. helye, ideje
1. ellátott családi és
utóneve

2. Anyja leénykori neve
4.

Személyazonosít
Therápiás lap
ó adat

ellátottek
3. Szül. dátum és idő

4. TAJ szám

5.

Személyazonosít
ó adat +
Különleges adat ellátott adatok
(egészségügyi
adat)

1. Név
2. Születési név
3. Szül. helye, ideje
4. TAJ szám
5. Lakcím
6. Szem. ig. szám
7. Állampolgárság
8. Anyja neve
9. Családi állapot

ellátottek

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
Irodavezető
Budakalász,
Martonics u. 13.

Irodavezető

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
Előgondozást végző személy
Budakalász,
Martonics u. 13.

EIV / törvényes
képviselője általi
adatszolgáltatás
Az adatfelvételtől
kötelezettsége számított legalább 30
Eü. Tv. 26.§ (2)
Előgondozást végző
évig kell megőrizni az Az ellátást igénybevevő
h) pontja + az
személy/esetmenedzser/foglalkoztatásvezető/vez egészségügyi
szociális ellátásához
egészségügyi
ető ápoló/ápoló/ orvos
dokumentációt
előfelmérés céljából
dokumentáció
(személyazonosító +
elemei - A beteg
egészségügyi adatok)
személyes,
egészségügyi és
szociális adatai

10. Egészségügyi adatok
1. Ellátást igénybe vevő
családi - és utóneve

6.

Személyazonosít
ó adat +
Előgondozási
Különleges adat
adatlap
(egészségügyi
adat)

2. Lakcím
3. Családi állapota
4. Iskolai végzettsége
5. Foglalkozása
6. Ellátást igénybe vevő
szociális adatai

7. Egészségügyi adatok

Ellátást igénybe
vevők

Az adatfelvételtől
számított legalább 30
évig kell megőrizni az
A ellátottek
egészségügyi
nyilvántartása céljából
dokumentációt
(személyazonosító +
egészségügyi adatok)

ellátott /
törvényes
képviselője általi
adatszolgáltatás
kötelezettsége Eü. Tv. 26.§ (2)
h) pontja + az
egészségügyi
dokumentáció
elemei - A beteg
személyes,
egészségügyi és
szociális adatai

1993. évi III. törvény
a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról,
1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet
az intézmény jogi
a személyes gondoskodást nyújtó szociális
kötelezettségének a teljesítése intézmények szakmai feladatairól, a
nem
- GDPR 6. cikk (1) bekezdés szociális igazgatásról és szociális 1997.
c) pontja alapján
évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok kezeléséről és
védelméről

az intézmény jogi
kötelezettségének a teljesítése
- GDPR 6. cikk (1) bekezdés
c) pontja alapján - SARA
belső nyilvántartás

1993. évi III. törvény
a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról, 1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó nem
személyes adatok kezeléséről és
védelméről

1993. évi III. törvény
a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról, 1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
az intézmény jogi
személyes adatok kezeléséről és
kötelezettségének a teljesítése
védelméről, valamint
nem
- GDPR 6. cikk (1) bekezdés
9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet
c) pontja alapján
a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások igénybevételéről

igen

intézményi
szakorvosnak

papír alapú

nem

nem

Xls tábla,
számítógépen

nem

nem

papír alapú

Az irodavezető
asztali
Irodavezető
számítógépén
irodájában, zárt
történik az adatok helyiségben
tárolása

Az esetmenedzser
zárt, hivatali
helyiségében.

7.

Kérelem
személyes
Személyazonosít gondoskodást
ó adat
nyújtó szociális
ellátás
igénybevételéhez

1. Ellátást kérelmező
családi - és utóneve
2. Leénykori neve
3. Anyja leánykori neve
4. Állandó lakhely
5. Tartózkodási hely
6. Szül. hely, idő
7. TAJ szám
8. Állampolgárság
9. Nyugdíjas törzsszám

Ellátást igénybe
vevők

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
Esetmenedzser
Budakalász,
Martonics u. 13.

Esetmenedzser/intézményvezető

Az adatfelvételtől
számított legalább 30
évig kell megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító +
egészségügyi adatok)

Esetmenedzser/intézményvezető/háziorvos

Az adatfelvételtől
számított legalább 30
évig kell megőrizni az A ellátott egészségi
egészségügyi
állapotára vonatkozó
dokumentációt
felmérés céljából
(személyazonosító +
egészségügyi adatok)

EIV / törvényes
Az ellátást igénybevevő képviselője általi
kérelme alapján,
adatszolgáltatás
intézményi elhelyezés
kötelezettsége - A
céljából
beteg személyes
és szociális adatai

1. Kérelmező családi és
utóneve

8.

Személyazonosít
ó adat +
Különleges adat
(egészségügyi
adat)

Egészégi
állapotra
vonatkozó
igazolás

2. leánykori név
3. Szül. hely, idő
4. Lakóhely
5. TAJ szám

Ellátást igénybe
vevők

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
Esetmenedzser/intézményvezető
Budakalász,
Martonics u. 13.

EIV / törvényes
képviselője általi
adatszolgáltatás
kötelezettsége Eü. Tv. 26.§ (2)
h) pontja + az
egészségügyi
dokumentáció
elemei - A beteg
személyes,
egészségügyi és
szociális adatai

1993. évi III. törvény
a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról, 1997. évi XLVII. törvény
az intézmény jogi
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
kötelezettségének a teljesítése személyes adatok kezeléséről és
nem
- GDPR 6. cikk (1) bekezdés védelméről, valamint a 1992. évi LXVI.
c) pontja alapján
törvény
a polgárok személyi adatainak és
lakcímének nyilvántartásáról

1993. évi III. törvény
a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról, 1997. évi XLVII. törvény
az intézmény jogi
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
kötelezettségének a teljesítése személyes adatok kezeléséről és
nem
- GDPR 6. cikk (1) bekezdés védelméről, valamint
c) pontja alapján
9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások igénybevételéről, 1. sz.melléklet

nem

nem

papír alapú

Az
esetmenedzser/intézm
ényvezető zárt,
hivatali helyiségében.

nem

nem

papír alapú

Az
esetmenedzser/intézm
ényvezető zárt,
hivatali helyiségében.

nem

nem

papír alapú

Az
esetmenedzser/intézm
ényvezető zárt,
hivatali helyiségében.

nem

nem

papír alapú

Az
esetmenedzser/intézm
ényvezető zárt,
hivatali helyiségében.

6. Egészségügyi adatok
1. Ellátást kérelmező
családi és utóneve
2. Leánykori neve

9.

Személyazonosít
Jövedelem
ó adat + szociális
nyilatkozat
adat

3. Anyja leánykori neve
4. Szül. hely, idő
5. Lakóhely

Ellátást kérelmezők

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
Esetmenedzser/intézményvezető
Budakalász,
Martonics u. 13.

Esetmenedzser/intézményvezető

6. Tartózkodási hely
7. Telefonszám

a szociális ellátásra
való jogosultság
megszűnésétől
számított öt év
elteltével - a szolgálati
időre jogosító ellátások
kivételével - törölni
kell az adott személyre
vonatkozó adatokat.

Az EIV / törvényes
képviselője hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)
pontja alapján;
Az EIV / törvényes
képviselője és az intézmény
jogi kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pontja alapján

1993. évi III. törvény
a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról 117/B §, 1997. évi XLVII.
törvény
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok kezeléséről és
nem
védelméről, valamint
9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások igénybevételéről, 1. sz.melléklet

Az EIV / törvényes
képviselője hozzájárulása Az ellátást
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)
Az ellátást igénybevevő kérelmező
pontja alapján;
tartós bentlakásos
személyes és
Az EIV / törvényes
intézményi ellátásának vagyoni
képviselője és az intézmény
kérelmezése céljából
helyzetére
jogi kötelezettségének a
vonatkozó adatok teljesítése - GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pontja alapján

1993. évi III. törvény
a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról 117/B §, 1997. évi XLVII.
törvény
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok kezeléséről és
nem
védelméről, valamint
9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások igénybevételéről, 1. sz.melléklet

Az ellátást kérelmező
jövedelmi helyzetének
felmérése és az
intézményi elhelyezése
céljából

Az ellátást
kérelmező
személyes és
szociális adatai

8. Szociális adatok

10.

1. Nyilatkozó családi és
utóneve
2. Születési neve
3. Anyja neve
4. Szem. ig. száma
Vagyonnyilatkoz
5. Szül. hely, idő
at (a tartós
Személyazonosít
6. TAJ szám
bentlakásos
ó adat + szociális
7. Lakóhely
intézményi ellátás
adat
8. Tartózkodási hely
kérelmezése
9. Értesítési cím
esetén)
10. Telefonszám
11. E-mail cím
12. Állampolgárság
13. Vagyoni helyzetre
vonatkozó adatok
1. Ellátást igénybe vevő
családi és utóneve
2. Leánykori neve

Ellátást igénybe
vevők

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
Esetmenedzser/intézményvezető
Budakalász,
Martonics u. 13.

Esetmenedzser/intézményvezető

a szociális ellátásra
való jogosultság
megszűnésétől
számított öt év
elteltével - a szolgálati
időre jogosító ellátások
kivételével - törölni
kell az adott személyre
vonatkozó adatokat.

3. Anyja leáykori neve

4. Szül. hely, idő

11.

Megállapodás
5. TAJ szám
(pszichiátriai
Személyazonosít
betegek
6. Szem. ig. szám
ó adatok
otthonában
történő ápolásra) 7. Lakcím
8. Törvényes képviselő
neve
9. Leánykori neve
10. Anyja neve
11. Születési hely, idő
12. Személyi ig. száma
13. Telefonszám
14. Lakcím

Ellátást igénybe
vevők

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
Intézményvezető/esetmenedzser
Budakalász,
Martonics u. 13.

a szociális ellátásra
való jogosultság
megszűnésétől
számított öt év
Intézményvezető/esetmenedzser/irodavezető/gaz elteltével - a szolgálati
dasági ügyintéző
időre jogosító ellátások
kivételével - törölni
kell az adott személyre
vonatkozó adatokat.

A pszichiátriai
betegotthonban kezelt
ellátott felé nyújtott
szolgáltatások
megállapítása és a
térítési díj
meghatározása céljából

1993. évi III. törvény
a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról 117/B § (2), 100. §, 101. §
(5), 102. §, 99. §, az 1997. évi XLVII.
törvény
Az ellátást
az intézmény jogi
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
igénybe vevő és
kötelezettségének a teljesítése személyes adatok kezeléséről és
törvényes
nem
- GDPR 6. cikk (1) bekezdés védelméről, valamint
képviselőjének
c) pontja alapján
1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet
személyes adatait
a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről és a 2013. évi V.
tv. a Polgári törvénykönyvről

1. Ellátást igénybe vevő
családi és utóneve

12.

Megállapodás
2. Leánykori neve
(pszichiátriai
Személyazonosít betegek
ó adatok
rehabilitációs
3. Anyja leénykori neve
intézményben
történő ellátásra)
4. Szül. hely, idő

Ellátást igénybe
vevők

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
Intézményvezető/esetmenedzser
Budakalász,
Martonics u. 13.

a szociális ellátásra
való jogosultság
megszűnésétől
számított öt év
Intézményvezető/esetmenedzser/irodavezető/gaz elteltével - a szolgálati
dasági ügyintéző
időre jogosító ellátások
kivételével - törölni
kell az adott személyre
vonatkozó adatokat.

A pszichiátriai
rehabilitációs
intézményében kezelt
ellátott felé nyújtott
szolgáltatások
megállapítása és a
térítési díj
meghatározása céljából

Az EIV / törvényes
képviselője hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)
pontja alapján;
Az ellátást
Az EIV / törvényes
igénybe vevő
képviselője és az intézmény
személyes adatai
jogi kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pontja alapján

5. TAJ szám
6. Szem. ig. szám
7. Lakcím
1. Ellátott családi ás
utóneve

13.

Személyazonosít
ó adat +
Különleges adat Folyadéklap
(egészségügyi
adat)

Ellátást igénybe
vevők

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
nővér
Budakalász,
Martonics u. 13.

nővér/orvos/esetmenedzser

Az adatfelvételtől
számított legalább 30
évig kell megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító +
egészségügyi adatok)

vezető szakápoló/esetmenedzser/orvos

Az adatfelvételtől
számított legalább 30
évig kell megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító +
egészségügyi adatok)

Az ellátást
Az ellátást igénybe vevő
igénybe vevő
egészségi állapotának
személyes és
felmérése, további
egészségügyi
ellátás céljából
adatai

nővér/orvos/esetmenedzser

Az adatfelvételtől
számított legalább 30
évig kell megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító +
egészségügyi adatok)

Az ellátást igénybe vevő
egészségi állapotának
felmérése, valamint az
ápoló elvégzett ápolási
műveleteinek
dokumentálása céljából

Az ellátott egészségi
állapotának
nyomonkövetése
céljából

Az ellátást
igénybe vevő
személyes és
egészségügyi
adatai

2. Egészségügyi adatok
1. Gondozott családi és
utóneve

14.

Személyazonosít
ó adat +
Egyéni ápolási
Különleges adat terv (Anamnézis
(egészségügyi és Státusz)
adat)

2. Szül. idő, hely

Ellátást igénybe
vevők

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
vezető szakápoló
Budakalász,
Martonics u. 13.

3. TAJ szám

1993. évi III. törvény
a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról 117/B § (2), 100. §, 101. §
(5), 102. §, 99. §, az 1997. évi XLVII.
törvény
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok kezeléséről és
nem
védelméről, valamint
1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről és a 2013. évi V.
tv. a Polgári törvénykönyvről

1993. évi III. törvény
a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról és az 1997. évi XLVII.
az intézmény jogi
törvény
kötelezettségének a teljesítése az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
nem
- GDPR 6. cikk (1) bekezdés személyes adatok kezeléséről és
c) pontja alapján
védelméről, továbbá a 60/2003.(X.20.)
ESZCSM rendelet az eü. szolg.
nyujtásához szükséges szakmai minimum
feltételekről
1993. évi III. törvény
a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokrólés az 1997. évi XLVII. törvény
az intézmény jogi
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
kötelezettségének a teljesítése személyes adatok kezeléséről és
nem
- GDPR 6. cikk (1) bekezdés védelméről, továbbá a 60/2003.(X.20.)
c) pontja alapján
ESZCSM rendelet az eü. szolg.
nyujtásához szükséges szakmai minimum
feltételekről

igen

gazdasági
igazgatóság
ügyintézés
céljából

igen

törvényes képviselő (ha
van)/ tartásra kötelezett
vagy azt vállaló személy
(ha van)

papír alapú

irodavezető és az
esetmenedzserek irodavezető/esetmene
saját
dzser/intézményvezet
számítógépén
ő zárt irodájában
tárolt adatok

igen

gazdasági
igazgatóság
ügyintézés
céljából

igen

törvényes képviselő (ha
van)/ tartásra kötelezett
vagy azt vállaló személy
(ha van)

papír alapú

irodavezető és az
esetmenedzserek irodavezető/esetmene
saját
dzser/intézményvezet
számítógépén
ő zárt irodájában
tárolt adatok

papír alapú

Orvosi szobaban, zárt
szekrényben, távozás
után irattár (zárt
helyiségben)

papír alapú

Orvosi szobaban, zárt
szekrényben, távozás
után irattár (zárt
helyiségben)

papír alapú

Orvosi szobaban, zárt
szekrényben, távozás
után irattár (zárt
helyiségben)

nem

nem

nem

igen

nem

nem

gondnok (ha van) az
ellátást igénybe vevő
helyett hozzájárulás
céljából

4. Egészségügyi adatok

15.

Személyazonosít
ó adat +
1. Ellátott családi és
Ápolási dekurzus
Különleges adat
utóneve
lap
(egészségügyi
adat)

2. Egészségügyi adatok

Ellátást igénybe
vevők

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
nővér
Budakalász,
Martonics u. 13.

Az ellátást
igénybe vevő
személyes és
egészségügyi
adatai

1993. évi III. törvény
a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokrólés az 1997. évi XLVII. törvény
az intézmény jogi
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
kötelezettségének a teljesítése
személyes adatok kezeléséről és
nem
- GDPR 6. cikk (1) bekezdés
védelmérőll, továbbá a 60/2003.(X.20.)
c) pontja alapján
ESZCSM rendelet az eü. szolg.
nyujtásához szükséges szakmai minimum
feltételekről

1. Erintett családi és
utóneve

16.

Személyazonosít
ó adat +
Különleges adat Szűrés
(egészségügyi
adat)

orvos/nővér/vezető ápoló/esetmenedzser

Az adatfelvételtől
számított legalább 30
évig kell megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító +
egészségügyi adatok)

Az ellátást
Az ellátást igénybe vevő
igénybe vevő
vizsgálati
személyes és
eredményeinek
egészségügyi
dokumentálása céljából
adatai

Az ellátást
Az ellátást igénybe vevő
igénybe vevő
napi ápolás (decubitus)
személyes és
ellátásának
egészségügyi
dokumentálása céljából
adatai

1993. évi III. törvény
a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokrólés az 1997. évi XLVII. törvény
az intézmény jogi
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
kötelezettségének a teljesítése személyes adatok kezeléséről és
nem
- GDPR 6. cikk (1) bekezdés védelméről, továbbá a 60/2003.(X.20.)
c) pontja alapján
ESZCSM rendelet az eü. szolg.
nyujtásához szükséges szakmai minimum
feltételekről

Ellátást igénybe
vevők

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
orvos
Budakalász,
Martonics u. 13.

Ellátást igénybe
vevők

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
nővér
Budakalász,
Martonics u. 13.

orvos/nővér/vezető ápoló/esetmenedzser

Az adatfelvételtől
számított legalább 30
évig kell megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító +
egészségügyi adatok)

Ellátást igénybe
vevők

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
Szociális
Budakalász,
asszisztens/Esetmenedzser
Martonics u. 13.

Szociális asszisztens/Esetmenedzser/Szociális
ellátásban résztvevő szakszemélyzet

A szociális ellátásra
való jogosultság
megszűnésétől
számított 5 év

1/2000. SzCsM rendelet, társasági belső
Az ellátást igénybevevő Az ellátást
A ellátott hozzájárulása szabályozás: SARA OTTHON –
értékeinek megőrzése, igénybe vevő
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)
Ellátottak Pénz és Értékkezelési
letétbe helyezéssel
személyes adatai pontja alapján
Szabályzata, 1. sz. melléklet

Ellátást igénybe
vevők

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
Szociális
Budakalász,
asszisztens/Esetmenedzser
Martonics u. 13.

Szociális asszisztens/Esetmenedzser/Szociális
ellátásban résztvevő szakszekmélyzet

A szociális ellátásra
való jogosultság
megszűnésétől
számított 5 év

Ellátást igénybevevő
készpénzének letétbe
helyezéséhez
hozzájárulás

Ellátást igénybe
vevők

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
Szociális
Budakalász,
asszisztens/Esetmenedzser
Martonics u. 13.

Szociális asszisztens/Esetmenedzser/Szociális
ellátásban résztvevő szakszekmélyzet

A szociális ellátásra
való jogosultság
megszűnésétől
számított 5 év

Ellátást igénybe vevő
megbízása személyes
nyilvántartási letét
kezelésére

1/2000. SzCsM rendelet, társasági belső
Az ellátást
A ellátott hozzájárulása szabályozás: SARA OTTHON –
igénybe vevő
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)
Ellátottak Pénz és Értékkezelési
személyes adatai pontja alapján
Szabályzata, 3. sz. melléklet

1. Munkavállaló családi
és utóneve

munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
Esetmenedzser/intézményvezető
Budakalász,
Martonics u. 13.

Esetmenedzser/intézményvezető

A szociális ellátásra
való jogosultság
megszűnésétől
számított 5 év

Munkavállalói
nyilatkozat intézményi
belső szabályzat
megismeréséről

Munkavállaló
személyes adata

1. ellátott neve

Ellátást igénybe
vevők

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
Szociális
Budakalász,
asszisztens/Esetmenedzser
Martonics u. 13.

Szociális asszisztens/Esetmenedzser/Szociális
ellátsában résztvevő szakszemélyzet

Az adatfelvételtől
számított legalább 30
évig kell megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító +
egészségügyi adatok)

Ellátást igénybe
vevők

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
Esetmenedzser/intézményvezető
Budakalász,
Martonics u. 13.

Esetmenedzser/intézményvezető/irodavezető

Ellátást igénybe
vevők

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
Esetmenedzser/intézményvezető
Budakalász,
Martonics u. 13.

Esetmenedzser/intézményvezető

munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
adminisztrátor/irodavezető/esetme
adminisztrátor/irodavezető/esetmenedzser
Budakalász,
nedzser
Martonics u. 13.

2. Szül. idő és hely

nem

nem

papír alapú

Orvosi szobaban, zárt
szekrényben, távozás
után irattár (zárt
helyiségben)

nem

nem

papír alapú

Orvosi szobaban, zárt
szekrényben, távozás
után irattár (zárt
helyiségben)

nem

igen

főpénztár részére
az értékek őrzése nem
céljából

papír alapú

esetmenedzser/főpénz
táros zárt
helyiségekben

nem

nem

nem

gondnok (ha van),
hozzátartozó hozzájárulása papír alapú
céljából

Esetmenedszer/intézm
ényvezető hivatalos,
zárt helyiségében

nem

nem

nem

papír alapú

Esetmenedszer/intézm
ényvezető hivatalos,
zárt helyiségében

A munkavállaló
Társasági belső szabályozás: SARA
hozzájárulása - GDPR 6. cikk OTTHON – Ellátottak Pénz és
nem
(1) bekezdés a) pontja alapján Értékkezelési Szabályzata, 4. sz. melléklet

nem

nem

papír alapú

Esetmenedszer/intézm
ényvezető hivatalos,
zárt helyiségében

Az ellátást igénybe vevő
Ellátást igénybe
letétbe helyezett
vevő személyes
készpénz forgalmának
adatai
nyilvántartása céljából

1/2000. SzCsM rendelet, társasági belső
A ellátott hozzájárulása szabályozás: SARA OTTHON –
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)
Ellátottak Pénz és Értékkezelési
pontja alapján
Szabályzata, 5. sz. melléklet

igen

pénzügy részére
adategyeztetés
nem
céljából

papír alapú

Esetmenedszer/intézm
ényvezető/pénzügy
hivatalos, zárt
helyiségében

A szociális ellátásra
való jogosultság
megszűnésétől
számított 5 év

Az ellátást igénybe vevő
meghatalmazása Postán Ellátást igénybe
nyugdíja felvétele és az vevő személyes
azzal való további
adatai
rendelkezés céljából

2013. évi V. Polgári Törvénykönyv,
Az ellátott hozzájárulása társasági belső szabályozás: SARA
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) OTTHON – Ellátottak Pénz és
nem
pontja alapján
Értékkezelési Szabályzata, 6. sz. melléklet

igen

pénzügy részére,
további
nem
ügyintézés
céljából

papír alapú

Esetmenedszer/intézm
ényvezető/pépnzügy
hivatalos, zárt
helyiségében

A szociális ellátásra
való jogosultság
megszűnésétől
számított 5 év

Az ellátást igénybe vevő
Ellátást igénybe
meghatalmazása Postán
vevő személyes
küldemény átvétele
adatai
céljából

nem

igen

papír alapú

Esetmenedszer/intézm
ényvezető hivatalos,
zárt helyiségében

A szociális ellátásra
való jogosultság
megszűnésétől
számított 5 év

Munkavállalói
nyilatkozat intézményi
belső szabályzat
megismeréséről

papír alapú

munkaügym, zárt
helyisége

3. Egészségügyi adatok
1. Ellátást igénybe vevő
családi és utóneve

17.

Személyazonosít
ó adat +
Decubitus napi
Különleges adat
ápolási lap
(egészségügyi
adat)

2. Egészségügyi adatok

19.

ellátottek
Személyazonosít személyes leltára 1. ellátott családi és
ó adat
utóneve
I. (Értékleltár
nyomtatvány)

20.

Személyazonosít
ó adat

21.

Nyilatkozat
(személyes
nyilvántartású
letét
elhelyezéséről)

Megbízás
Személyazonosít (személyes
ó adat
nyilvántartású
letét kezelésére)

1. ellátott családi és
utóneve

1993. évi III. törvény
a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokrólés az 1997. évi XLVII. törvény
az intézmény jogi
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
kötelezettségének a teljesítése
személyes adatok kezeléséről és
nem
- GDPR 6. cikk (1) bekezdés
védelmérőll, továbbá a 60/2003.(X.20.)
c) pontja alapján
ESZCSM rendelet az eü. szolg.
nyujtásához szükséges szakmai minimum
feltételekről

1/2000. SzCsM rendelet, társasági belső
Az ellátást
A ellátott hozzájárulása szabályozás: SARA OTTHON –
igénybe vevő
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) Ellátottak Pénz és Értékkezelési
személyes adatai pontja alapján
Szabályzata, 2. sz. melléklet

2. Szül. hely, idő

1. Megbízott
munkavállaló családi és
utóneve

2. Megbízó (ellátott)
családi s utóneve

22.

Nyilatkozat
(Teljes anyagi
Személyazonosít
felelősség tényét
ó adat
elismerő
nyilatkozat)

23.

Személyes
Személyazonosít
nyilvántartású,
ó adat
letét

nem

1. Ellátott családi és utóneve

2. Ellátott lakcíme
24.

Meghatalmazás
Személyazonosít
(postán nyugdíj
ó adat
átvételhez)

3. Szül. hely, idő
4. Ápolt és a gondnok
családi- és utóneve
5. Gondnok lakcíme

1. Meghatalmazó családi
és utóneve
2. Leánykori név

25.

Meghatalmazás
(Küldemények
Személyazonosít
átvételére
ó adat
Magyar Posta
Zrt.)

3. Anyja leánykori neve
4. Szül. hely, idő

2013. évi V. Polgári Törvénykönyv,
Az ellátott hozzájárulása társasági belső szabályozás: SARA
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) OTTHON – Ellátottak Pénz és
nem
pontja alapján
Értékkezelési Szabályzata, 7. sz. melléklet

Illetékes Postán a
meghatalmazást át kell
adni

5. Személyazonosság
igazolására szolgáló
dokumentum
megnevezése és száma

26.

Nyilatkozat
(Pénzkezelő
Személyazonosít munkavállaló
1. Munkavállaló családi
ó adat
és utóneve
anyagi
felelősségvállalási
nyilatkozata)

Munkavállaló
személyes adata

A munkavállaló
Társasági belső szabályozás: SARA
hozzájárulása - GDPR 6. cikk OTTHON – Ellátottak Pénz és
nem
(1) bekezdés a) pontja alapján Értékkezelési Szabályzata, 8. sz. melléklet

igen

munkaügy
nyilvántartás és
pótlék
számfejtése
céljából

nem

1. Átadó neve

27.

Pénztár átadásSzemélyazonosít
átvételi
ó adat
jegyzőkönyv

2. Átvevő neve
munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
átvevő munkavállaló
Budakalász,
Martonics u. 13.

átadó munkavállaló/átvevő
munkavállaló/pénztárellenőr

A szociális ellátásra
való jogosultság
megszűnésétől
számított 5 év

A Szociális Otthonban
található pénzkezelési
helyiség
pénzeszközeinek és
egyéb értékcikkeinek
pénztári átadás-átvételi
dokumentuma

Munkavállaló
személyes adata

Esetmenedzser/intézményvezető

A szociális ellátásra
való jogosultság
megszűnésétől
számított 5 év

Az ellátott költőpénze
feletti rendelkezés
céljából

ellátott
Az ellátott hozzájárulása kötelezettségválla
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)
lójának személyes
pontja alapján
adatai

A munkavállaló
Társasági belső szabályozás: SARA
hozzájárulása - GDPR 6. cikk OTTHON – Ellátottak Pénz és
nem
(1) bekezdés a) pontja alapján Értékkezelési Szabályzata, 9. sz. melléklet

nem

nem

papír alapú

Szociális otthon
pénzkezelési, zárható
helyiségében

igen

pénzügy, további
ügyintézés
nem
céljából

papír alapú

Esetmenedszer/intézm
ényvezető/pénzügy
hivatalos, zárt
helyiségében

nem

igen

Az ellátott
hozzátartozója/gondnoka
papír alapú
részére az elmaradt
tartozás rendezése céljából

intézményvezető
irodája, zárt helyiség

papír alapú

intézményvezető
irodája/pénzügy zárt
helyiség

papír alapú

intézményi pénztár,
zárt helyiség

nem

papír alapú

nem történik tárolás

nem

papír alapú

nem történik tárolás

nem

papír alapú

irattározás az
itnézményvezető
irodája, zárt helyiség

igen

Gondnok (amennyiben
papír alapú
van) hozzájárulás céljából

Esetmenedszer/intézm
ényvezető hivatalos,
zárt helyiségében

nem

igen

illetékes
rendőrkapitányság felé,
hatósági intézkedés
céljából, illetve gondnok
(amennyiben van)
tájékoztatás céljából

papír alapú

Esetmenedszer/intézm
ényvezető hivatalos,
zárt helyiségében

nem

nem

papír alapú

Esetmenedszer/intézm
ényvezető hivatalos,
zárt helyiségében

3. Pénztárellenőr neve

1. Kötelezettségvállaló
neve

28.

29.

Nyilatkozat (kp. 2. Kötelezettségvállaló
lakcíme
Személyazonosít kifizetés
ó adat
hozzájárulásához
3. Kötelezettségvállaló
)
szül. hely, idő

4. Ellátott neve
Intézményvezetői
levél a
hozzátartozó/gon
Személyazonosít dnok részére
1. ellátott neve
ó adat
(elmaradt
gyógyszer és
térítési díj
elmaradásról)

Gálfi Béla Nonprofit
ellátott
Kft. - 2011
kötelezettségvállalój
Esetmenedzser/intézményvezető
Budakalász,
a
Martonics u. 13.

Ellátást igénybe
vevők

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
intézményvezető
Budakalász,
Martonics u. 13.

intézményvezető/irodavezető/adminisztrátor

Adományozók

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
intézményvezető
Budakalász,
Martonics u. 13.

Az adományozás
intézményvezető/az intézményi adományt kezelő
Az adományozó
megtörténtől számított
személy
nyilatkozata
5 év

Ellátást igénybe
vevők

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
intézményvezető
Budakalász,
Martonics u. 13.

intézményvezető/intézményi pénztárkezelő

A levél kézbesítésétől
számított 5 év

Intézményvezetői levél
az ellátott tartozásairól

ellátott személyes
jogi kötelezettség teljesítése
adatai

nem

1993. évi III. törvény
a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról
és az 1997. évi XLVII. törvény
nem
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok kezeléséről és
védelméről

1. Adományozó neve
30.

Személyazonosít Adományozó
ó adat
nyilatkozat
2. Címe

Az adományozó
adományozó
a társasági adóról és az osztalékadóról
hozzájárulása - GDPR 6. cikk
személyes adatai
szóló 1996. évi LXXXI. Törvény
(1) bekezdés a) pontja alapján

nem

igen

pénzügy, további
ügyintézés
nem
céljából

Az ellátott hozzájárulása 1993. évi III. törvény
ellátott személyes
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) a szociális igazgatásról és szociális
adatai
pontja alapján
ellátásokról

nem

igen

Utalás céljából
pénzügy

3. Szem. ig. szám

31.

32.

33.

Nyilatkozat
(ellátott
Személyazonosít rendelkezése a
ó adat
távozásakor
fennálló
túlfizetésről)

1. Ellátott neve

2. Lakcím
3. Szül. hely, idő
4. Gondnok (ha van) neve
és címe

Kilépési engedély
(az ellátott SARA
Személyazonosít Otthonból
1. Ellátott neve
ó adat
történő kilépésérkezés
dokumentálása)

1. Ellátott családi és
utóneve
Lakcímbejelentő
(SARA Otthonba
Személyazonosít történő lakcím
2. Szül. helye, ideje
ó adat
bejelentés
3. Anyja leánykori neve
engedélyezése
4. Eddigi lakcíme
céljából)
5. Új lakcím
6. Szállásadó
(Adatkezelő) adatai

Ellátást igénybe
vevők

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
Esetmenedzser/intézményvezető
Budakalász,
Martonics u. 13.

A szociális ellátásra
való jogosultság
megszűnésétől
számított 5 év

Az ellátott
pénzeszközéről történő
rendelkeze

Esetmenedzser/intézményvezető/recepciós
szaknővér

A szociális ellátásra
való jogosultság
megszűnésétől
számított 5 év

Az ellátott ideiglenes
távozásának és
érkezésének
dokumentálása

Ellátást igénybe
vevők

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
Esetmenedzser/intézményvezető
Budakalász,
Martonics u. 13.

Esetmenedzser/intézményvezető/szociális
asszisztens

A szociális ellátásra
való jogosultság
megszűnésétől
számított 5 év

Az ellátott
lakcímváltozásának
engedélyezése céljából

Ellátást igénybe
vevők

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
Meghatalmazott munkavállaló
Budakalász,
Martonics u. 13.

Meghatalmazott
munkavállaló/intézményvezető/esetmenedszer

A szociális ellátásra
való jogosultság
megszűnésétől
számított 5 év

Az ellátottak részéről
megjlelölt ügyek
intézése céljából

Ellátást igénybe
vevők

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
Esetmenedzser/intézményvezető
Budakalász,
Martonics u. 13.

Esetmenedzser/intézményvezető/szociális
asszisztens/gondnok (ha van)

A szociális ellátásra
való jogosultság
megszűnésétől
számított 5 év

Esetmenedzser/intézményvezető/vezető
ápoló/ápoló

Az adatfelvételtől
számított legalább 30
évig kell megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító +
egészségügyi adatok)

Esetmenedzser/intézményvezető

Az adatfelvételtől
számított legalább 30
évig kell megőrizni az Az ellátott állapotáról,
egészségügyi
ill. annak változásáról
dokumentációt
tájékoztatás
(személyazonosító +
egészségügyi adatok)

1993. évi III. törvény
a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról
Az ellátott hozzájárulása és az 1997. évi XLVII. törvény
ellátott személyes
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó nem
adatai
pontja alapján
személyes adatok kezeléséről és
védelméről

1993. évi III. törvény
a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról
Az ellátott hozzájárulása és az 1997. évi XLVII. törvény
ellátott személyes
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó nem
adatai
pontja alapján
személyes adatok kezeléséről és
védelméről

nem

igen

Ügyvezető
igazgató
jóváhagyás
céljából

igen

Az ellátott gondnoka
részére (ha van)
tájékoztatás céljából

1. Ellátott családi és
utóneve

34.

Meghatalmazás 2. Szül. hely, időpont
Személyazonosít (ellátottak által
3. Anyja neve
ó adat
megjelölt ügyek
intézése céljából)
4. Szem. ig. száma

Az ellátott hozzájárulása ellátott személyes
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) 2013. évi V. Polgári Törvénykönyv
adatai
pontja alapján

nem

nem

5. Lakcím
1. ellátott neve
35.

36.

Nyilatkozat (az
Személyazonosít ellátott
ó adat
készpénzének
kezelésére)

2. Szül. hely, idő

3. Gondnok (ha van) neve
1. Eltűnt személy neve
2. Leánykori név
3. Szül. adatok
Személyazonosít Eltűnt személy
4. Anyja neve
ó adat +
felkutatása (levél 5. Lakcím
Ellátást igénybe
Különleges adat az illetékes
vevők
(egészségügyi
rendőrkapitánysá
adat)
g részére)

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
Esetmenedzser/intézményvezető
Budakalász,
Martonics u. 13.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és
Az ellátottak
ellátott és a
Az ellátott hozzájárulása működésük feltételeiről 61. § és a 1997.
rendelkezése a letétbe
gondnok (ha van) GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) évi XLVII. törvény
nem
helyezett pénzösszegről személyes adatai pontja alapján
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok kezeléséről és
védelméről

Az ellátott személy
önkényes távozása
hatósági bejelentés
céljából

az intézmény jogi
ellátott személyes
kötelezettségének a teljesítése
és egészségügyi
- GDPR 6. cikk (1) bekezdés
adatai
c) pontja alapján

1993. évi III. törvény
a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról
és az 1997. évi XLVII. törvény
nem
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok kezeléséről és
védelméről

igen

Megbízott
(amennyiben
nem az
intézmény
dolgozója),
intézés céljából

6. Egészségügyi adatok
1. ellátott családi és
utóneve

37.

Személyazonosít
ó adat +
Hozzátartozó/gon
Különleges adat dnok értesítése az
(egészségügyi
ellátottról
adat)

Ellátást igénybe
vevők

2. Egészségügyi adatok

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
Esetmenedzser/intézményvezető
Budakalász,
Martonics u. 13.

az intézmény jogi
ellátott személyes
kötelezettségének a teljesítése
és egészségügyi
- GDPR 6. cikk (1) bekezdés
adatai
c) pontja alapján

1993. évi III. törvény 106.§
a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról
és az 1997. évi XLVII. törvény
nem
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok kezeléséről és
védelméről

1. Ellátott családi és
utóneve

38.

Személyazonosít
ó adat +
Különleges adat
(egészségügyi
adat)

Adatlap
(kérelem) …
szociális
intézményekben
ellátott személyek
állapotának
felülvizsgálatához

2. Leánykori név
3. Szül. hely, dátum
4. Anyja leánykori neve
5. TAJ szám
6. Állandó lakcím

Ellátást igénybe
vevők

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
Esetmenedzser/intézményvezető
Budakalász,
Martonics u. 13.

Esetmenedzser/intézményvezető/orvos

7. Tartózkodási hely cím

Az adatfelvételtől
számított legalább 30
évig kell megőrizni az
Az ellátott állapota
egészségügyi
felülviszgálata céljából
dokumentációt
(személyazonosító +
egészségügyi adatok)

1993. évi III. törvény
a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról 106. §,
és az 1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
az intézmény jogi
személyes adatok kezeléséről és
ellátott személyes
kötelezettségének a teljesítése védelméről, továbbá a 92/2008. (IV. 23.)
és egészségügyi
nem
- GDPR 6. cikk (1) bekezdés Korm. rendelet
adatai
c) pontja alapján
a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról,
a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról,
továbbá a szociális intézményekben
ellátott személyek állapotának
felülvizsgálatáról

nem

igen

Budapest Főváros
Kormányhivatala
papír alapú
Rehabilitációs Főosztály,
további ügyintézés céljából

esetmenedzser/intézm
ényvezető irodája, zárt
helyiség

nem

nem

papír alapú

esetmenedzser/intézm
ényvezető irodája, zárt
helyiség

nem

nem

papír alapú

A Szociális otthon
recepcióján és az
irodán

nem

igen

Hozzájárulás megszerzése
céljából
hozzátartozó/törvényes
papír alapú
képviselő/ellátottjogi
képviselő

intézményvezető
irodája, zárt helyiség

nem

igen

Gondnok/hozzátartozó
tájkoztatás céljából

papír alapú

intézményvezető
irodája, zárt helyiség

nem

igen

Az ellátottjogi képviselő
tájékoztatása céljából

papír alapú

Esetmenedszer/intézm
ényvezető hivatalos,
zárt helyiségében

igen

pénzügy, a
járandóság
keretösszegének nem
kifizetése
céljából

papír alapú

foglalkoztatásvezető/p
énzügy hivatalos, zárt
helyiségében

8. Egészségügyi adatok
1. Ellátott családi és
utóneve

39.

Értékelő lap
2. Szül. hely, idő
Személyazonosít
(ellátott egészségi
ó adat + szociális
állapotának
adat
értékeléséhez)
3. Lakcím

Ellátást igénybe
vevők

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
orvos
Budakalász,
Martonics u. 13.

orvos/intézményvezető/szakértő/esetmenedzser

Az adatfelvételtől
számított legalább 30
évig kell megőrizni az Az ellátott szociális
egészségügyi
rászorultságának
dokumentációt
felülvizsgálata
(személyazonosító +
egészségügyi adatok)

ellátott
személyes,
egészségügyi és
szociális adatai

4. Egészségügyi adatok

1993. évi III. törvény
a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról
és az 1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
az intézmény jogi
személyes adatok kezeléséről és
kötelezettségének a teljesítése védelméről és a 36/2007. (XII. 22.)
nem
- GDPR 6. cikk (1) bekezdés SZMM rendelet
c) pontja alapján
a gondozási szükséglet, valamint az
egészségi állapoton alapuló szociális
rászorultság vizsgálatának és igazolásának
részletes szabályairól 3/A § (1) bek b)
pont, 4. §(1) bek. és 3. sz. melléklete

5. Szociális adatai

40.

A korlátozó
intézkedések
Személyazonosít
elrendelésére való
ó adat
jogosultság
konkrét rendje

1. Munkavállalók
(intézmény háziorvosa,
vezetőápoló,
Ellátást igénybe
intézményvezető,
vevők
szolgálatvezető nővér,
orvosi ügyeletet ellátók),
csak munkakörök

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
Budakalász,
Martonics u. 13.

intézmény
intézményvezető/intézmény
háziorvosa/vezetőápoló/
háziorvosa/vezetőápoló/ intézményvezető/
intézményvezető/ szolgálatvezető
szolgálatvezető nővér/orvosi ügyeletet ellátók
nővér/orvosi ügyeletet ellátók

Az adatfelvételtől
számított legalább 30
évig kell megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító +
egészségügyi adatok)

A Szociális Otthon
területén a korlátozó
intézkedésekre
jogosultak kijelölése

Munkavállaló
személyes adata

1. Ellátást igénybe vevő
családi és utóneve

41.

Személyazonosít
ó adat +
Különleges adat
(egészségügyi
adat)

Adatlap
(Korlátozó
intézkedés
elrendeléséhez)
1/2000. (I.7.)
SzCsM rendelet
6. sz. melléklete

2. Születési családi és
utóneve
3. Anyja neve

Ellátást igénybe
vevők

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
elrendelő orvos/elrendelő vezető
Budakalász,
ápoló
Martonics u. 13.

4. Születési hely, idő

Az adatfelvételtől
számított legalább 30
elrendelő orvos/elrendelő vezető ápoló/ellátásban évig kell megőrizni az
résztvevő
egészségügyi
szakszemélyzet/esetmenedzser/intézményvezető dokumentációt
(személyazonosító +
egészségügyi adatok)

Az ellátást igénybe vevő
felé alkalmazandó
korlátozó intézkedés
dokumentálása

Ellátást igénybe
vevő személyes
és egészségügyi
adatai

1993. évi III. törvény
a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról,
1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről 18. §, 60/2004. (VII. 6.)
ESzCsM rendelet, társasági belső
szabályozás: Korlátozó intézkedések
az intézmény jogi
alkalmazásának szabályai (Melléklet a
kötelezettségének a teljesítése Házirendhez) 1. sz. melléklet
nem
- GDPR 6. cikk (1) bekezdés a pszichiátriai betegek intézeti
c) pontja alapján
felvételének és az ellátásuk során
alkalmazható korlátozó intézkedések
szabályairól és az 1/2000. (I. 7.) SzCsM
rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről 101/A §
1993. évi III. törvény
a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról,
1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről 18. §, 60/2004. (VII. 6.)
ESzCsM rendelet, társasági belső
szabályozás: Korlátozó intézkedések
az intézmény jogi
alkalmazásának szabályai (Melléklet a
kötelezettségének a teljesítése Házirendhez) 2. sz. melléklet
nem
- GDPR 6. cikk (1) bekezdés a pszichiátriai betegek intézeti
c) pontja alapján
felvételének és az ellátásuk során
alkalmazható korlátozó intézkedések
szabályairól és az 1/2000. (I. 7.) SzCsM
rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről 101/A §

5. Egészségügyi adatok

1. Ellátás igénybe vevő
neve

42.

Nyilatkozat
Személyazonosít (Korlátozó
intézkedéssel
ó adat +
kapcsolatos teljes
Különleges adat
körű
(egészségügyi
intézményvezetői
adat)
tájékoztatás
nyújtásáról)

2. Születési családi és
utónév
3. Anyja neve
4. Szül. hely, dátum
5. Ellátott egészségügyi
adatai

Ellátást igényénybe
vevők/törvényes
képviselőik/hozzátar
tozók

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
Esetmenedzser/intézményvezető
Budakalász,
Martonics u. 13.

esetmenedzser/intézményvezető

Az adatfelvételtől
számított legalább 30
évig kell megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító +
egészségügyi adatok)

Az ellátott
nyilatkozatának
dokumentálása a
korlátozó intézkedés
megtételéhez

6. Törvényes
képviselő/hozzátartozó
személyes adatai (családi
és utónév, Születési
családi és utónév, Anyja
neve, Szül. helye, dátum,
Lakcím, Elérhetőség)

1993. évi III. törvény
a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról,
1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről 18. §, 60/2004. (VII. 6.)
ESzCsM rendelet, társasági belső
Ellátást igénybe
szabályozás: Korlátozó intézkedések
vevő személyes az intézmény jogi
alkalmazásának szabályai (Melléklet a
és egészségügyi kötelezettségének a teljesítése Házirendhez) 3. sz. melléklet
nem
adatai/törvényes - GDPR 6. cikk (1) bekezdés a pszichiátriai betegek intézeti
képviselő
c) pontja alapján
felvételének és az ellátásuk során
személyes adatai
alkalmazható korlátozó intézkedések
szabályairól és az 1/2000. (I. 7.) SzCsM
rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről 101/A. §

1. Ellátást igénybe vevő
neve
2. Születési név

43.

3. Anyja neve
Betétlap (A
Személyazonosít korlátozó
4. Születési hely, idő
ó adat +
intézkedés
Különleges adat időtartama alatt
(egészségügyi
végzett ellátás
adat)
dokumentálásáho
z)

Ellátást igénybe
vevők

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
orvos
Budakalász,
Martonics u. 13.

orvos/intézményvezető/esetmenedzser/intézet
pszichiáter orvosa/a korlátozó intézkedés során
szolgálatot teljesítő egészségügyi, szociális
dolgozók

Az adatfelvételtől
számított legalább 30
évig kell megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító +
egészségügyi adatok)

Az ellátást igénybe
vevőt érintő korlátozó
intézkedés időtartama
alatt végzett ellátás
dokumentálása céljából

Ellátást igénybe
vevő személyes
és egészségügyi
adatai

5. Ellátást igénybe vevő
egészségügyi adatai

44.

Munkalap (Havi
összesítő a
Személyazonosít terápiás
1. Gondozott neve
ó adat
munkában
résztvevő
gondozottakról)

Gálfi Béla Nonprofit
Terápiás munkában
Kft. - 2011
munka elvégzését igazoló
résztvevő
Budakalász,
intézményi munkavállaló
gondozottak
Martonics u. 13.

Az adatfelvételtől
számított legalább 30
munka elvégzését igazoló intézményi
évig kell megőrizni az
munkavállaló/intézményvezető/esetmenedzser/fo egészségügyi
glalkoztatásvezető
dokumentációt
(személyazonosító +
egészségügyi adatok)

A terápiás munkában
Ellátást igénybe
résztvevő havi
vevő személyes
munkateljesítményének
adatai
rögzítése

1993. évi III. törvény
a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról,
1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről 18. §, 60/2004. (VII. 6.)
ESzCsM rendelet, társasági belső
szabályozás: Korlátozó intézkedések
az intézmény jogi
alkalmazásának szabályai
kötelezettségének a teljesítése
a pszichiátriai betegek intézeti
nem
- GDPR 6. cikk (1) bekezdés
felvételének és az ellátásuk során
c) pontja alapján
alkalmazható korlátozó intézkedések
szabályairól és az 1/2000. (I. 7.) SzCsM
rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről 101/A. §

1993. évi III. törvény
az intézmény jogi
a szociális igazgatásról és szociális
kötelezettségének a teljesítése
ellátásokról
- GDPR 6. cikk (1) bekezdés
c) pontja alapján

nem

Márka - Dera
Alkoholellenes
Klub havi
a) jutalomjegyzék

45.

b) Terápiás
jutalomjegyzék
ker. levont
Személyazonosít
1. Gondozott neve
térítési díj +
ó adat
kifizethető
c) Terápiás
jutalomjegyzék
kifizethető
d) Terápiás
jutalomjegyzék
kiegészítő térítési
összeg

Gálfi Béla Nonprofit
Terápiás munkában
Kft. - 2011
résztvevő
foglalkoztatás-szervező
Budakalász,
gondozottak
Martonics u. 13.

46.

Munkalap hónap
Személyazonosít és munkahely
1. Gondozott neve
ó adat
szerinti
megosztásban

Gálfi Béla Nonprofit
Terápiás munkában
Kft. - 2011
résztvevő
foglalkoztatásvezető
Budakalász,
gondozottak
Martonics u. 13.

47.

Táblázat (havi
munkavégzés
Személyazonosít
napok, órák,
ó adat
munkavégzés
hely szerint)

1. Gondozott neve

Gálfi Béla Nonprofit
Terápiás munkában
Kft. - 2011
résztvevő
foglalkoztatásvezető
Budakalász,
gondozottak
Martonics u. 13.

1. Gondozott neve

Gálfi Béla Nonprofit
Terápiás munkában
Kft. - 2011
résztvevő
foglalkoztatásvezető
Budakalász,
gondozottak
Martonics u. 13.

48.

Személyazonosít Tálaló beosztás
ó adat
(havi)

49.

Személyazonosít
ó adat +
Különleges adat
(egészségügyi
adat)

50.

1. Gondozott családi és
utóneve
Orvosi napló
Személyazonosít
(füzet a
ó adat +
gondozottak
Különleges adat
egészségi
(egészségügyi
állapotának
adat)
rögzítése céljából)
2. Egészségügyi adatok

51.

Nyilatkozat
(elméleti és
Személyazonosít gyakorlati
ó adat
munkavédelmi
oktatás
megtartásáról)

1. Gondozott családi és
Átadó (füzet a
utóneve
gondozottak
egészségi
állapotának
rögzítése céljából)

foglalkoztatásszervező/intézményvezető/esetmenedzser/tutor

Az adatfelvételtől
számított legalább 30
évig kell megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító +
egészségügyi adatok)

A terápiás munkában
résztvevő havi
Ellátást igénybe
munkateljesítményének vevő személyes
rögzítése és a kifizetések adatai
dokumentálása céljából

az intézmény jogi
1993. évi III. törvény
kötelezettségének a teljesítése a szociális igazgatásról és szociális
- GDPR 6. cikk (1) bekezdés ellátásokról
c) pontja alapján

nem

igen

pénzügy, a
járandóság
keretösszegének igen
kifizetése
céljából

foglalkoztatásvezető

Az adatfelvételtől
számított legalább 30
évig kell megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító +
egészségügyi adatok)

A terápiás munkában
résztvevő havi
Ellátást igénybe
munkateljesítményének vevő személyes
rögzítése és a kifizetések adatai
dokumentálása céljából

1993. évi III. törvény
az intézmény jogi
a szociális igazgatásról és szociális
kötelezettségének a teljesítése
ellátásokról
- GDPR 6. cikk (1) bekezdés
c) pontja alapján

nem

igen

foglalkoztatásvezető

Az adatfelvételtől
számított legalább 30
évig kell megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító +
egészségügyi adatok)

A terápiás munkában
Ellátást igénybe
résztvevő havi
vevő személyes
munkateljesítményének
adatai
rögzítése céljából

1993. évi III. törvény
az intézmény jogi
a szociális igazgatásról és szociális
kötelezettségének a teljesítése
ellátásokról
- GDPR 6. cikk (1) bekezdés
c) pontja alapján

nem

foglalkoztatásvezető

Az adatfelvételtől
számított legalább 30
évig kell megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító +
egészségügyi adatok)

A terápiás munkában
Ellátást igénybe
résztvevő havi
vevő személyes
munkabeosztásának
adatai
dokumentálása céljából

szolgálatvezető nővér/ellátást végző
szakszemélyzet

Az adatfelvételtől
számított legalább 30
évig kell megőrizni az Az ellátottak egészségi
egészségügyi
állapotára vonatkozó
dokumentációt
adatok rögzítése céljából
(személyazonosító +
egészségügyi adatok)

Ellátást igénybe
vevők személyes
és egészségügyi
adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a teljesítése
- GDPR 6. cikk (1) bekezdés
c) pontja alapján

Ellátást igénybe
vevők személyes
és egészségügyi
adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a teljesítése
- GDPR 6. cikk (1) bekezdés
c) pontja alapján

1993. évi XCIII. törvény
az intézmény jogi
a munkavédelemről 55. § és az
A munkavállaló kötelezettségének a teljesítése
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet
személyes adatai - GDPR 6. cikk (1) bekezdés
az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
c) pontja alapján

Ellátást igénybe
vevők

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
szolgálatvezető nővér
Budakalász,
Martonics u. 13.

Ellátást igénybe
vevők

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
orvos/orvosi asszisztens
Budakalász,
Martonics u. 13.

orvos/orvosi asszisztens/ellátást végző
szakszemélyzet

Az adatfelvételtől
számított legalább 30
évig kell megőrizni az Az ellátottak egészségi
egészségügyi
állapotára vonatkozó
dokumentációt
adatok rögzítése céljából
(személyazonosító +
egészségügyi adatok)

munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
oktatást tartók
Budakalász,
Martonics u. 13.

oktatást tartók/intézményvezető

5 év

Nyilvántartás céljából

Ellátást igénybe
vevők

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
e-képviselő/adminisztrátor
Budakalász,
Martonics u. 13.

e-képviselő/adminisztrátor

Az adatfelvételtől
számított legalább 30
évig kell megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító +
egészségügyi adatok)

Az ellátást igénybe vevő
Ellátást igénybe
bejelentése az Országos
vevő személyes
Nyugdíjbiztosítási
adatai
Főigazgatósághoz

e-képviselő/adminisztrátor

Az adatfelvételtől
számított legalább 30
évig kell megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító +
egészségügyi adatok)

Az ellátást igénybe vevő
Ellátást igénybe
bejelentése az Országos
vevő személyes
Nyugdíjbiztosítási
adatai
Főigazgatósághoz

2. Egészségügyi adatok

jogi kötelezettség teljesítése

papír alapú

Esetmenedszer/intézm
ényvezető/foglalkozta
tásszervező/tutor/pénzüg
y hivatalos, zárt
helyiségében

pénzügy, a
járandóság
keretösszegének nem
kifizetése
céljából

papír alapú

foglalkoztatásvezető/p
énzügy hivatalos, zárt
helyiségében

nem

nem

papír alapú

foglalkoztatásvezető/p
énzügy hivatalos, zárt
helyiségében

nem

nem

papír alapú

foglalkoztatásvezető/p
énzügy hivatalos, zárt
helyiségében

nem

nem

papír alapú

főápoló zárható
irodája

nem

nem

papír alapú

orvosi szobában, zárt
helyiség

igen

irodavezető/mun
igen
kaügy

papír alapú

irodavezető/munkaüg
y zárt helyiségekben
történik a tárolás

adatrögzítés
és
feldolgozás
céljából

KENYSZI
program
üzemeltetője (
Nemzeti
nem
Rehabilitációs és
Szociális Hivatal,
1071 Budapest,
Damjanich u. 48.)

nem

IT rendszer

KENYSZI
program

KENYSZI
programban

adatrögzítés
és
feldolgozás
céljából

KENYSZI
program
üzemeltetője (
Nemzeti
nem
Rehabilitációs és
Szociális Hivatal,
1071 Budapest,
Damjanich u. 48.)

nem

IT rendszer

KENYSZI
program

KENYSZI
programban

nem

igen

Illtékes Kormányhivatal
részére, kérésre információ papír alapú
adása

1993. évi III. törvény
a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról
és az 1997. évi XLVII. törvény
nem
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok kezeléséről és
védelméről
1993. évi III. törvény
a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról
és az 1997. évi XLVII. törvény
nem
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok kezeléséről és
védelméről
1993. évi III. törvény
a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról
és az 1997. évi XLVII. törvény
nem
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok kezeléséről és
védelméről

Márka-Dera
Alkoholellenes Klub
részére, szerződés szerint

1. Munkavállaló neve

52.

Igénybevevői
nyilvántartás
Országos
Nyugdíjbiztosítás
Személyazonosít
i Főigazgatóság
ó adat
felé
(KENYSZI
program)

2. Szül. hely, ideje

nem

hatósági ellenőrzéskor
betekintésre

3. Munkahely,
foglalkozás
1. Igénybe vevő neve
2. Születési név
3. Születési hely, idő
4. Anyja neve
5. Lakcím

1993. évi III. törvény
a szociális igazgatásról és szociális
az intézmény jogi
ellátásokról
kötelezettségének a teljesítése
és a gyermekek védelméről és
igen
- GDPR 6. cikk (1) bekezdés
egészségügyi igazgatásról szóló 1997. évi
c) pontja alapján
XXXI. törvény 139. § (2) bek.

6. TAJ szám

53.

Várakozók
jelentése az
Országos
Nyugdíjbiztosítás
Személyazonosít
1. Várakozók (ellátottak) Ellátást igénybe
i Főigazgatóság
ó adat
TAJ száma
vevők
felé
(KENYSZI
program)

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
e-képviselő/adminisztrátor
Budakalász,
Martonics u. 13.

1. Gondnokolt neve

54.

Személyazonosít
ó adat +
Különleges adat
(egészségügyi
adat)

Megkeresés és
válaszlevél (Pest 2. Születési hely, idő
Megyei
Kormányhivatal,
gyámügy
adatszolgáltatás
általános és
3. Anyja neve
mentális
állapotról)
4. Egészségügyi adatok

Ellátást igénybe
vevők

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
Esetmenedzser/intézményvezető
Budakalász,
Martonics u. 13.

esetmenedzser/intézményvezető

Az adatfelvételtől
számított legalább 30
évig kell megőrizni az
Adatszolgáltatás
egészségügyi
hatósági megkeresésre
dokumentációt
(személyazonosító +
egészségügyi adatok)

Ellátást igénybe
vevő személyes
és egészségügyi
adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a teljesítése
- GDPR 6. cikk (1) bekezdés
c) pontja alapján

1993. évi III. törvény
a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról
és az 1997. évi XLVII. törvény
igen
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok kezeléséről és
védelméről

1993. évi III. törvény
a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról
és az 1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok kezeléséről és
védelméről,
az intézmény jogi
2016. évi CL törvény az általános
kötelezettségének a teljesítése
közigazgatási rendtartásról 62. § (1) bek. nem
- GDPR 6. cikk (1) bekezdés
és a gyámhatóságokról, a gyermekvédelmi
c) pontja alapján
és gyámügyi eljárásról szóló 149/0997.
(IX.10) Korm. rendelet 145.§ (3a) és (5)
bek., valamint a hatóság hatáskörét, illetve
illetékességét szabályozó 331/2006.
(XII.23.) Korm. rendelet 21.§ (1) bek. b)
pontja

intézményvezető
irodája, zárt helyiség

55.

56.

57.

Adatlap a
személyes
gondoskodást
végző személyek
továbbképzési,
illetve
vezetőképzési
Személyazonosít
kötelezettsége
ó adat
teljesítésének
bejelentéséhez
(4. sz. melléklet a
8/2000. (VIII. 4.)
SZCSM
rendelethez)

1. Személyes gondozást
végző személy neve

2. Születési név

Személyes
gondozást végzők

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
intézményvezető/intézményvezető
intézményvezető/intézményvezető helyettes
Budakalász,
helyettes
Martonics u. 13.

5 év

Adatszolgáltatás
továbbképzéshez

3. Szül. hely, idő

Erasmus+
Aktívidős kor &
örökség a
Személyazonosít felnőttkori
ó adat + szociális tanulásban
adat
„A” Kérdőív- A
résztvevőt kísérő
gondozó részére

4. Anyja neve
1. Gondozott résztvevő
neve
2. Gondozott résztvevő
életkora
3. Neme
4. Szociális adatok
5. Egészségügyi adatok
6. Munkavállaló neve
7. Életkor

Személyazonosító
adat + Különleges Törzskártya
adat (egészségügyi kikérő
adat)

8. Neme
1. Orvos neve, akinél a
kártya jelenleg van
2. Beteg családi és
utóneve
3. Leánykori neve
4. Anyja neve
5. Szül. hely, idő
6. Lakcím
7. TAJ szám

Az ERASMUS
pályázatok
mindenkori kezelője,
a Gálfi Béla
Munkavállalók
Nonprofit Kft. (2011
személyes és az
ellátottak személyes Budakalász,
Az adatlapot kitöltő munkavállaló Az adatlapot kitöltő munkavállaló
Martonics u. 13.)
és egészségügyi
kizárólag
adatai
adatfeldolgozói
minőségben vesz
részt az
adatkezelésben

Ellátást igénybe vevők

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
háziorvos
Budakalász, Martonics
u. 13.

héziorvos/ápolásvezető/ápolási asszisztens

Az adatfelvételtől
számított legalább 30
évig kell megőrizni az
Adatszolgáltatás a
egészségügyi
pályázati kérvődíven
dokumentációt
(személyazonosító +
egészségügyi adatok)

Az adatfelvételtől
számított legalább 30
évig kell megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító +
egészségügyi adatok)

Az ellátottak
eü.törzskártyájának
kikérése céljából

8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet
a személyes gondoskodást végző
személyek adatainak működési
az intézmény jogi
nyilvántartásáról és az 1997. évi XLVII.
Személyes
kötelezettségének a teljesítése törvény
gondozást végzők
nem
- GDPR 6. cikk (1) bekezdés az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
személyes adatai
c) pontja alapján
személyes adatok kezeléséről és
védelméről

1993. évi III. törvény
a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról
az intézmény jogi
és az 1997. évi XLVII. törvény
kötelezettségének a teljesítése
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
- GDPR 6. cikk (1) bekezdés
személyes adatok kezeléséről és
c) pontja alapján
védelméről, továbbá
Szentendrei Skanzennel megkötött
megállapodás alapján

Ellátottak
személyes adatai

1993. évi III. törvény
a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról, az 1/2000. (I. 7.) SzCsM
rendelet
az intézmény jogi
a személyes gondoskodást nyújtó szociális
kötelezettségének a teljesítése nem
intézmények szakmai feladatairól és
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)
működésük feltételeiről
pontja alapján
és az 1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok kezeléséről és
védelméről

8. Egészségügyi adatok

58.

Személyazonosít
ó adat +
Kérelem
Különleges adat közgyógyellátás
(egészségügyi
megállapítására
adat)

Értesítés személyi

59.

Személyazonosító
térítési díj
adat

megállapításáról

60.

Értesítés személyi
térítési díj
Személyazonosít
megállapításáról
ó adat
(tartásra
kötelezett esetén)

61.

Személyazonosít
ó adat +
Különleges adat
(egészségügyi
adat)

Megállapodás
térítési díj
megfizetéséről
(teljes
intézményi)

62.

Személyazonosít
ó adat +
Különleges adat
(egészségügyi
adat)

Megállapodás
térítési díj
megfizetéséről
(részleges
intézményi)

1. Kérelmező neve
2. Szül. név
3. Anyja neve
4. Születési adatok (hely,
év, hó, nap)
5. Lakhely
6. Tartózkodási hely
7. TAJ szám
8. Telefonszáma
9. Egészségügyi adatok
10. Szociális adatok
11. Hozzátartozó neve
12. Hozzátartozó szül.
Ellátást igénybe és
neve
hozzátartozók
13. Hozzátartozói családi
kapcsolat megnevezése
14. Hozzátartozó szül.
hely, év, hó, nap
15. 20 évesnél fiatalabb
gyermekre vonatkozó
információk (megjegyzés
rovat)
16. 25 év alatti gyermek,
ha tartós beteg vagy
fogyatékos (megjegyzés
rovat)
1. Ellátott neve
2. Leánykori neve
3. Anyja neve
4. Születési hely, idő
5. Lakcím
Ellátást igénybe
6. Törvényes képviselő
vevők és törvényes
neve
képviselő
7. Leánykori neve
8. Anyja neve
9. Születési hely, idő
10. Telefonszám
11. Lakcím
1. Ellátott neve
2. Leánykori neve
3. Anyja neve
4. Születési hely, idő
5. Lakcím
6. Törvényes képviselő
neve
7. Leánykori neve
Ellátást igénybe
8. Anyja neve
vevők,
9. Születési hely, idő
hozzátartozók és
10. Telefonszám
tartásra kötelezettek
11. Lakcím
12. Tartásra kötelezett
személy neve
13. Leánykori neve
14. Anyja neve
15. Születési hely, idő
16. Személyi ig. száma
17. Telefonszám
18. Lakcím
1. Ellátást igénybe vevő
neve
2. Leánykori neve
3. Anyja neve
4. Születési hely, idő
Ellátást igénybe
5. Lakcím
vevők és
6. Kötelezettségvállaló
hozzátartozók
neve
7. Leánykori neve
8. Anyja neve
9. Születési hely, idő
10. Lakcím
1. Ellátást igénybe vevő
neve
2. Leánykori neve
3. Anyja neve
4. Születési hely, idő
Ellátást igénybe
5. Lakcím
vevők és
6. Kötelezettségvállaló
hozzátartozók
neve
7. Leánykori neve
8. Anyja neve
9. Születési hely, idő
10. Lakcím

Az adatfelvételtől
számított legalább 30
évig kell megőrizni az Az ellátottak
egészségügyi
közgyógyellátásának
dokumentációt
intézése céljából
(személyazonosító +
egészségügyi adatok)

Ellátottak
személyes,
szociális és
egészsésügyi
adatai, valamint a
hozzátartozóik
személyes és
egészségügyi
adatai

1993. évi III. törvény
a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról - 49.§ - 53.§; az 1997. évi
Az érinettt hozzájárulása XLVII. törvény
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
pontja alapján; az intézmény személyes adatok kezeléséről és
jogi kötelezettségének a
védelméről, valamint a 63/2006. (III. 27.) nem
teljesítése - GDPR 6. cikk (1) Korm. rendelet
bekezdés c) pontja alapján
a pénzbeli és természetbeni szociális
ellátások igénylésének és
megállapításának, valamint folyósításának
részletes szabályairól

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
Esetmenedzser/intézményvezető
Budakalász,
Martonics u. 13.

Esetmenedzser/intézményvezető

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
Intézményvezető/esetmenedzser
Budakalász,
Martonics u. 13.

1993. évi III. törvény
a szociális ellátásra
a szociális igazgatásról és szociális
való jogosultság
ellátásokról 117/B § (2), 100. §, 101. §
A pszichiátriai
Az érinettt hozzájárulása megszűnésétől
(5), 102. §, 99. §, az 1997. évi XLVII.
betegotthonban kezelt
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)
számított öt év
Ellátottak és a
törvény
ellátott felé nyújtott
pontja alapján; az intézmény
Intézményvezető/esetmenedzser/irodavezető/gaz elteltével - a szolgálati
törvényes
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
szolgáltatások
jogi kötelezettségének a
dasági ügyintéző
időre jogosító ellátások
képviselő
személyes adatok kezeléséről és
megállapítása és a
teljesítése - GDPR 6. cikk (1)
kivételével - törölni
személyes adatai
védelméről, valamint
térítési díj
bekezdés c) pontja alapján
kell az adott személyre
1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet
meghatározása céljából
vonatkozó adatokat.
a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről és a 2013. évi V.

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
Intézményvezető/esetmenedzser
Budakalász,
Martonics u. 13.

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
Intézményvezető/esetmenedzser
Budakalász,
Martonics u. 13.

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
Intézményvezető/esetmenedzser
Budakalász,
Martonics u. 13.

Ebben az
esetben a
Gálfi Béla
Nonprofit
Kft. (2011
Budakalász,
Martonics u.
13.) az
adatfeldolgoz
ó

Munkavállalók
személyes és az
ellátottak
személyes és
egészségügyi
adatai

1993. évi III. törvény
a szociális igazgatásról és szociális
a szociális ellátásra
ellátásokról 117/B § (2), 100. §, 101. §
való jogosultság
(5), 102. §, 99. §, az 1997. évi XLVII.
A pszichiátriai
Az érinettt hozzájárulása megszűnésétől
törvény
betegotthonban kezelt
Ellátottak, a
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)
számított öt év
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
ellátott felé nyújtott
törvényes
pontja alapján; az intézmény
Intézményvezető/esetmenedzser/irodavezető/gaz elteltével - a szolgálati
személyes adatok kezeléséről és
szolgáltatások
képviselő és a
jogi kötelezettségének a
dasági ügyintéző
időre jogosító ellátások
védelméről, valamint
megállapítása és a
tartásra kötelezett teljesítése - GDPR 6. cikk (1)
kivételével - törölni
1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet
térítési díj
személyes adatai bekezdés c) pontja alapján
kell az adott személyre
a személyes gondoskodást nyújtó szociális
meghatározása céljából
vonatkozó adatokat.
intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről és a 2013. évi V.
tv. a Polgári törvénykönyvről

1993. évi III. törvény
a szociális ellátásra
a szociális igazgatásról és szociális
való jogosultság
ellátásokról 117/B § (2), 100. §, 101. §
A pszichiátriai
Az érinettt hozzájárulása megszűnésétől
(5), 102. §, 99. §, az 1997. évi XLVII.
betegotthonban kezelt
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)
számított öt év
Ellátottak és a
törvény
ellátott felé nyújtott
pontja alapján; az intézmény
Intézményvezető/esetmenedzser/irodavezető/gaz elteltével - a szolgálati
kötelezettségválla
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
szolgáltatások
jogi kötelezettségének a
dasági ügyintéző
időre jogosító ellátások
ló személyes
személyes adatok kezeléséről és
megállapítása és a
teljesítése - GDPR 6. cikk (1)
kivételével - törölni
adatai
védelméről, valamint
térítési díj
bekezdés c) pontja alapján
kell az adott személyre
1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet
meghatározása céljából
vonatkozó adatokat.
a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről és a 2013. évi V.
1993. évi III. törvény
a szociális ellátásra
a szociális igazgatásról és szociális
való jogosultság
ellátásokról 117/B § (2), 100. §, 101. §
A pszichiátriai
Az érinettt hozzájárulása megszűnésétől
(5), 102. §, 99. §, az 1997. évi XLVII.
betegotthonban kezelt
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)
számított öt év
Ellátottak és a
törvény
ellátott felé nyújtott
pontja alapján; az intézmény
Intézményvezető/esetmenedzser/irodavezető/gaz elteltével - a szolgálati
kötelezettségválla
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
szolgáltatások
jogi kötelezettségének a
dasági ügyintéző
időre jogosító ellátások
ló személyes
személyes adatok kezeléséről és
megállapítása és a
teljesítése - GDPR 6. cikk (1)
kivételével - törölni
adatai
védelméről, valamint
térítési díj
bekezdés c) pontja alapján
kell az adott személyre
1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet
meghatározása céljából
vonatkozó adatokat.
a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről és a 2013. évi V.

nem

igen

A továbbképzést végző
szervezethez,
papír alapú
nyilvántartásba vétel és
további ügyintézés céljából

irodavezető helyettes
irodájában, zárt
helyiségben

nem

igen

Szentendrei Skanzen
papír alapú
részére, szerződés alapján

nem történik tárolás

nem

igen

Az ellátott aktuális
háziorvosához a törzskártya
kikérése céljából

papír alapú

nem történik tárolás

nem

igen

Nyugdíjfolyósító
Igazgatósághoz, további
ügyintézésre

papír alapú

intézményvezető/eset
menedzser hivatalos
helyiségében

nem

igen

gazdasági
igazgatóság
ügyintézés
céljából

igen

törvényes képviselő (ha
van)/ tartásra kötelezett
vagy azt vállaló személy
(ha van)

papír alapú

irodavezető és az
esetmenedzserek irodavezető/esetmene
saját
dzser/intézményvezet
számítógépén
ő zárt irodájában
tárolt adatok

nem

igen

gazdasági
igazgatóság
ügyintézés
céljából

igen

törvényes képviselő (ha
van)/ tartásra kötelezett
vagy azt vállaló személy
(ha van)

papír alapú

irodavezető és az
esetmenedzserek irodavezető/esetmene
saját
dzser/intézményvezet
számítógépén
ő zárt irodájában
tárolt adatok

nem

igen

gazdasági
igazgatóság
ügyintézés
céljából

igen

törvényes képviselő (ha
van)/ tartásra kötelezett
vagy azt vállaló személy
(ha van)

papír alapú

irodavezető és az
esetmenedzserek irodavezető/esetmene
saját
dzser/intézményvezet
számítógépén
ő zárt irodájában
tárolt adatok

nem

igen

gazdasági
igazgatóság
ügyintézés
céljából

igen

törvényes képviselő (ha
van)/ tartásra kötelezett
vagy azt vállaló személy
(ha van)

papír alapú

irodavezető és az
esetmenedzserek irodavezető/esetmene
saját
dzser/intézményvezet
számítógépén
ő zárt irodájában
tárolt adatok

FŐMÉRNÖK
Adatvagyon elem

Sors
Adat kategória Kezelt adatok köre
zám

1.

Beszállási engedély
Személyazono (aknába, tartályba,
sító adat
medencébe) (Munkaés tűzvédelem)

Adatkezelési nyilvántartás

Kezelt adatok típusa

Érintettek köre

Adatkezelő neve és
elérhetősége

Adatgazda neve és
elérhetősége

Kinek van hozzáférése
ehhez a személyes
adathoz? (kérjük, hogy a
pozíciót jelölje meg)

Meddig őrzik ezt a
személyes adatot?

Adatfeldolgozás

Milyen célból kezelik ezt a
személyes adatot?

Átadják ezt a
személyes
adatot
Ha igen,
adatfelmunk milyen célból?
avállalónak?
(igen/nem)

Mi az adatok forrása?

Mi az adatkezelés
jogalapja?

Mi az adatkezelés
jogalapja?
Megjegyzés mező

A munkavállaló
személyes adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

1993. évi XCIII. törvény a
munkavédelemről és a
2012. évi I. törvény a
munka törvénykönyvéről,
nem
társasági belső
szabályozás:
Munkavédelmi Szabályzat
4. sz. melléklete

1. Elrendelő vezető
családi és utóneve
munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit
szennyvíztelep kazánüzem
Kft. - 2011 Budakalász,
csoportvezető
Martinovics u. 13.

A munkaviszony
szennyvíztelep kazánüzem
megszűnését követő 3
csoportvezető/főmérnök
év

Adatkezelés helye

Adatkezelés

Jogosultságok és
kötelezettségek
nyilvántartása céljából

2. Irányításra,
ellenőrzésre kijelölt
vezető neve

Adattovábbítás intézményen
belül
Adatfelmunk
avállaló neve
és
elérhetősége

igen/nem

Harmadik fél

Adatok tárolása

Milyen módon
Történiktörténik a
e
személyes adat
adattováb Ha igen, kinek és
tárolása? (IT
bítás
milyen célból?
rendszeren /
harmadik
papír alapon /
félnek?
egyéb módon)

Milyen IT
rendszer(ek)
tárolja(ák) az
adatot?

Milyen
helyszínen
történik a papír
alapú
dokumentumok
fizikai tárolása?

papír alapú

Műszaki irodában
történik az
irattározás,
zárható
helyiségben

papír alapú

Műszaki
iroda/egységvezet
ő/főnővér/munkaü
gy irodájában
történik az
irattározás

igen

baleset esetén
munkaügy

igen

egységvezető/főn
igen
ővér/munkaügy

hatósági
ellenőrzéskor
betekintésre

Tb. ügyintéző

Az illetékes
társadalombiztosítá
si és
Munkavédelmi
papír alapon
Felügyelőség
számára
tájékoztatás és
további intézkedés
céljából

2. munkavállalók nevei

1. Név

2.

Személyes
adat

Nyilatkozat elméleti és
gyakorlati tűz- és
2. Születési hely, idő
munkavállalók
munkavédelmi
oktatásról (Munka- és
tűzvédelem)
3. Foglalkozás, beosztás

Gálfi Béla Nonprofit
Tűz- és munkabiztonsági
Kft. - 2011 Budakalász,
szolgáltató
Martinovics u. 13.

tűz- és munkabiztonsági
szolgáltató/főmérnök

A munkaviszony
megszűnését követő 3
év

munkavállalói kötelezettség A munkavállaló
teljesítésének dokumentálása személyes adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

4. Munkahely, telephely
5. Gyakorlati oktatást
6. Elméleti oktatást
tartó neve
1. Név
2..Anyja neve
3. Születési hely, idő
4. Állampolgársága
munkavállalók
5. Lakcíme,
6. TAJ szám
7. Telefonszáma
8. Foglalkozása
9. Egészségügyi adatok

3.

Személyazono
sító adat +
Különleges
adat
(egészségügyi
adat)

4.

Személyes
adat

Személyi nyilvántartó
karton (informatikai
1. Név, szervezeti
eszközök
egység
nyilvántartása
céljából)
(Informatika)

Személyes
adat

Igénybejelentés
(informatikai és egyéb
2. Munkát végző
eszközök vagy
munkavállalók
személy neve, beosztása
munkavégzés
igénylése)
(Főmérnökség)

Munkabaleseti
jegyzőkönyv
(Munka- és
tűzvédelem)

munkavállalók

Tekintettel arra, hogy a
egészségügyi adatokat is
tartalmazhat a
tűz- és munkabiztonsági
Gálfi Béla Nonprofit
Tűz- és munkabiztonsági
dokumentum, az
szolgáltató/útibaleset esetén
Kft. - 2011 Budakalász, szolgáltató/útibaleset esetén
adatfelvételtől számított Nyilvántartás céljából
a Tb. Ügyintéző/ügyvezető
Martinovics u. 13.
a Tb. ügyintéző
legalább 30 évig kell
igazgató
megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011 Budakalász, informatikus
Martinovics u. 13.

informatikus/főmérnök

A munkaviszony
megszűnését követő 5
év

A munkavállaló
személyes adatai és az
esemény leírásával
kapcsolatos
egészségügyi adatok

5.

Gálfi Béla Nonprofit
informatikus/műszaki
Kft. - 2011 Budakalász, adminisztrátor/illetékes
Martinovics u. 13.
műszaki munkavállaló

A munkaviszony
megszűnését követő 5
év

5/1993. (XII. 26.) MüM
rendelet
a munkavédelemről szóló
1993. évi XCIII. törvény
egyes rendelkezéseinek nem
végrehajtásáról és az 1997.
évi CLIV. évi törvény az
egészségügyről és a 2012.
évi I. törvény

Informatikai eszközök
használatának nyilvántartása munkavállalók adatai
céljából

az intézmény jogos
Társasági belső használatú
érdekeinek
nyomtatvány (értelemszerű
érvényesítése - GDPR
nem
kitöltéssel, nincs hozzá
6. cikk (1) bekezdés f)
szabályzat)
pontja alapján

Informatikai és egyéb
eszközök vagy munka
munkavállalók adatai
igénylésének felmérése és az
igények kielégítése céljából

az érintett és az
intézmény közötti
szerződés megkötése GDPR 6. cikk (1)
bekezdésének b) pontja
és az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

1. Megrendelő neve,
beosztása

informatikus/műszaki
adminisztrátor/illetékes
műszaki
munkavállaló/főmérnök

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

1993. évi XCIII. törvény
a munkavédelemről 55. §
és az
54/2014. (XII. 5.) BM
rendelet
az Országos Tűzvédelmi
Szabályzatrólés a 2012.
évi I. törvény
a munka
nem
törvénykönyvéről,
társasági belső
szabályozás:
Munkavédelmi
Szabályzat, Tűzvédelmi
Szabályzat

2012. évi I. törvény
a munka
törvénykönyvéről,
társasági belső
szabályozás:
Javítás, karbantartás,
igénybejelentés
szabályzata

nem

igen

nem

igen

nem

A jkv. egy-egy
példánya a
műszaki irodán,
illetve a TB
ügyintéző
irodájában kerül
irattározásra

papír alapú

Informatikusok
irodájában
történik az
irattározás,
zárható
helyiségben

nem

nem

papír alapú

Informatikusok és
műszak irodájában
történik az
irattározás,
zárható
helyiségben

nem

nem

papír alapú

Az engedélyt
kiadó
munkavállaló
irodájában, zárt
helyiségben

nem

igen

papír alapú

Műszaki irodában,
zárt helyiségben

3. A munkaelvégzését
igazoló személy neve
1. A munkát végző
neve, beosztása

6.

2. Felügyeletet biztosító
személyek neve,
munkavállalók
beosztása

Személyes
adat
Engedély
alkalomszerű
tűzveszélyes munka
elvégzésére
(Munka- és
tűzvédelem)

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011 Budakalász, engedélyt kiadó
Martinovics u. 13.

munkát végző
A munkaviszony
személy/felügyeletet
megszűnését követő 3
biztosító személy/engedélyt
év
kiadó személy/főmérnök

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011 Budakalász, műszergazdálkodó
Martinovics u. 13.

A munkaviszony
megszűnését követő 3
év, megbízás esetén a
megbízás megszűnését
követő 5 év. Azonban
bűncselekménnyel
okozott kár
ellenőrző vizsgálatot
megtérítésére vagy
Készenlét, karbantartás,
végző/karbantartó/műszerga személyiségi
ellenőrzés
zdálkodó/főmérnök
jogsértéssel összefüggő
sérelemdíj
megfizetésére irányuló
igény öt év; ha a
büntethetőség elévülési
ideje ennél hosszabb,
ennek megfelelő idő
alatt évül el

Személyes
adat

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

3. Engedélyt kiadó
neve, beosztása

1. A készenlétben tartó
neve

7.

Tűzveszélyes munka
elvégzésének engedélyezése munkavállalók adatai
céljából

54/2014. (XII. 5.) BM
rendelet
az Országos Tűzvédelmi
Szabályzatról és a 2012.
évi I. törvény
a munka
törvénykönyvéről,
nem
társasági belső
szabályozás:
Munkavédelmi
Szabályzat, Tűzvédelmi
Szabályzat

Nyilvántartási napló
tűzoltó készülékekhez
(Munka- és
2. Az ellenőrző
tűzvédelem)
vizsgálatokat végző
neve

3. Karbantartó személy
neve

munkavállalók

az intézmény jogi
munkavállalók és a
kötelezettségének a
szerződött partner
teljesítése - GDPR 6.
munkavállalóinak adatai cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

54/2014. (XII. 5.) BM
rendelet
az Országos Tűzvédelmi
Szabályzatról és a 2012.
évi I. törvény
a munka
törvénykönyvéről,
nem
társasági belső
szabályozás: Tűzvédelmi
Szabályzat 3. sz.
melléklete

Pomázi Tűzoltó
Egyesület, a
készülékek
ellenőrzése,
karbantartása,
hitelesítése céljából

1. A készenlétben tartó
neve

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011 Budakalász, műszergazdálkodó
Martinovics u. 13.

A munkaviszony
megszűnését követő 3
év,megbízás esetén a
megbízás megszűnését
követő 5 év. Azonban
bűncselekménnyel
okozott kár
megtérítésére vagy
Tűzoltó készülék ellenőrzése munkavállalók és a
műszergazdálkodó/ellenőrz
személyiségi
és javítási nyilvántartás
szerződött partner
ést végző/főmérnök
jogsértéssel összefüggő céljából
munkavállalóinak adatai
sérelemdíj
megfizetésére irányuló
igény öt év; ha a
büntethetőség elévülési
ideje ennél hosszabb,
ennek megfelelő idő
alatt évül el

munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011 Budakalász, műszaki szakértő
Martinovics u. 13.

A munkaviszony
megszűnését követő 3
év, megbízás esetén a
megbízás megszűnését
követő 5 év. Azonban
bűncselekménnyel
okozott kár
megtérítésére vagy
Ellenőrzés és nyilvántartás
műszaki szakértő/főmérnök személyiségi
céljából
jogsértéssel összefüggő
sérelemdíj
megfizetésére irányuló
igény öt év; ha a
büntethetőség elévülési
ideje ennél hosszabb,
ennek megfelelő idő
alatt évül el

munkavállalók adatai

munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit
karbantartási és szállítási
Kft. - 2011 Budakalász,
csoportvezető
Martinovics u. 13.

karbantartási és szállítási
csoportvezető/műszaki
adminisztrátor/főmérnök

Gépjármű belföldi hivatali
célú használatának
engedélyezése céljából

az intézmény jogi
A meghatalmazott
kötelezettségének a
munkavállaló személyes teljesítése - GDPR 6.
adatai
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

2012. évi I. törvény
a munka
törvénykönyvéről,
társasági belső
nem
szabályozás: Gépjármű
üzemeltetési és használati
szabályzat

igen

Jóváhagyás
céljából
ügyvezető
igazgató

munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011 Budakalász, műszergazdálkodó
Martinovics u. 13.

A parkolási jogosultság
műszergazdálkodó/főmérnö megszűnésétől számított
Parkolási engedély kiadása
k/szervezeti egység
5 év, amennyiben
céljából
vezetők/szakigazgatók
munkavállalóról van
szó 3 év.

az intézmény jogi
Az engedélyt kérő
kötelezettségének a
munkavállaló személyes teljesítése - GDPR 6.
adatai
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

2012. évi I. törvény
a munka
törvénykönyvéről,
társasági belső
szabályozás: Parkolási
rend szabályzat

2. Kapcsolattartó neve

8.

Személyes
adat

3. Ellenőrzést végző
neve
Tűzoltó készülékek
ellenőrzési és javítási
nyilvántartása
(Munka- és
tűzvédelem)

munkavállalók

4. Negyedéves
ellenőrzést végző neve

1. A készenlétben tartó
neve

9.

Személyes
adat

Menekülési irányt
jelző biztonsági jelek
havi ellenőrzése
(Munka- és
tűzvédelem)
2. Ellenőrzést végző
neve

Személyes
10.
adat

1. A meghatalmazott
neve
2. A meghatalmazott
anyja neve
3. A meghatalmazott
Engedély (társasági
gépjárművek hivatali szül. adatai
célú használatához)
4. A meghatalmazott
(Szállítás)
lakcíme

A munkaviszony
megszűnését követő 3
év.

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

5. A meghatalmazott
személyi azonosító
igazolványának száma
1. Kérelmező neve

54/2014. (XII. 5.) BM
rendelet
az Országos Tűzvédelmi
Szabályzatról és a 2012.
évi I. törvény
a munka
törvénykönyvéről,
nem
társasági belső
szabályozás: Tűzvédelmi
Szabályzat 5. sz.
melléklete

nem

igen

Pomázi Tűzoltó
Egyesület, a
készülékek
papír alapú
ellenőrzése,
karbantartása,
hitelesítése céljából

Műszaki irodában,
zárt helyiségben

nem

nem

papír alapú

Műszaki irodában,
zárt helyiségben

nem

papír alapú

Szállításkarbantartás
irodában történik
az irattározás,
zárható
helyiségben

igen

Véleményezésre
szervezeti
egység
nem
vezetőjéhez/szak
igazgatóhoz

papír alapú

Műszaki irodában
történik az
irattározás,
zárható
helyiségben

nem

nem

papíra alapú

A nyilvántartást
végző személyek
irodája, zárt
helyiség

nem

igen

munkaügy,
ügyeleti/készenlé
ti díjazás
nem
számfejtése
céljából

papír alapú

Főmérnök irodája,
zárt helyiség

2012. évi I. törvény
a munka törvénykönyvéről nem

nem

nem

papír alapú

igen

illetékes
egészségbiztosítási
pénztár és a
papír alapú
háziorvos részére
további ügyintézés
céljából

54/2014. (XII. 5.) BM
rendelet
az Országos Tűzvédelmi
Szabályzatrólés és a 2012.
évi I. törvény
a munka
törvénykönyvéről,
nem
társasági belső
szabályozás: Tűzvédelmi
Szabályzat 6. sz.
melléklete

2. Szervezeti egység
vezető neve

11.

Személyes
adat

Egyéni parkolási
engedély kérelem

nem

3. Szakigazgató neve
1. munkavállaló neve

12.

Személyes
adat

munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit
nyilvántartást végző
Kft. - 2011 Budakalász,
személyek
Martinovics u. 13.

nyilvántartást végző
személyek

A munkaviszony
megszűnését követő 3
év.

Személyi védőruha
A munkavállaló
kiadásának dokumentálása és
személyes adatai
nyilvántartás céljából

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011 Budakalász, főmérnök
Martinovics u. 13.

A munkaviszony
főmérnök/adminisztrátor/éri
megszűnését követő 3
ntett munkavállalók
év.

Műszaki ügyelet és készenlét A munkavállalók
ellátása céljából
személyes adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

1. munkavállaló vezeték
és keresztnevének első munkavállalók
betűi (monogramok)

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011 Budakalász, főmérnök
Martinovics u. 13.

A munkaviszony
főmérnök/adminisztrátor/éri
megszűnését követő 3
ntett munkavállalók
év.

Szennyvíztisztító és
A munkavállalók
kazánüzem működtetésének
személyes adatai
biztosítása céljából

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

Személyi védőruha
nyilvántartási lap

2. A nyilvántartást
végző személy neve

Munkavédelmi Szabályzat
és a 2012. évi I. törvény
a munka
törvénykönyvéről,
társasági belső
nem
szabályozás:
Munkavédelmi
Szabályzat, Egyéni
Védőeszközök
Meghatározása melléklet
része

1. Dolgozó neve

13.

Személyes
adat

Műszaki vezetői és
készenléti szolgálat
munkabeosztása
(havi)

2. Dolgozó munkaköre

2012. évi I. törvény
a munka törvénykönyvéről

2. Dolgozó telefonszáma

14.

Személyes
adat

Személyes
15.
adat

Kiskovácsi
Szennyvíztisztítás és
kazánüzemek (havi
szolgálatvezénylés)

Munkáltatói
határozat
munkabaleset
ügyében
(Munka- és
tűzvédelem)

1. munkavállaló neve
2. Születési neve
3. Születési ideje
4. Születési helye
5. Neme
6. Anyja neve
7. Lakcíme
8. TAJ száma
9. Állampolgársága

10. Munkakör

munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit
Tűz- és munkabiztonsági
Kft. - 2011 Budakalász,
szolgáltató
Martinovics u. 13.

Tűz- és munkabiztonsági
szolgáltató/főmérnök

A munkaviszony
megszűnését követő 3
év. Azonban
bűncselekménnyel
okozott kár
megtérítésére vagy
személyiségi
A munkavállalók
A munkavállaló munkahelyi
jogsértéssel összefüggő
személye és
balesetének kivizsgálásához
sérelemdíj
egészségügyi adatai
megfizetésére irányuló
igény öt év; ha a
büntethetőség elévülési
ideje ennél hosszabb,
ennek megfelelő idő
alatt évül el

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

a kötelező
egészségbiztosításról szóló
1997. évi LXXXIII. tv.
64.§ (1) bek. és ennek
végrehajtására kiadott
217/1997. (XII. 1.) Korm.
Rendelet és a 2012. évi I. nem
törvény
a munka
törvénykönyvéről,
társasági belső
szabályozás:
Munkavédelmi Szabályzat

igen

tb ügyintéző

főmérnök és a tb.
ügyintéző irodája,
zárt helyiség

1. Munkavállaló neve

Személyes
16.
adat

munkavállalók

Munkavédelmi
(ismétlődő) oktatás
jegyzőkönyve
(Munka- és
tűzvédelem)

Gálfi Béla Nonprofit
Tűz- és munkabiztonsági
Kft. - 2011 Budakalász,
szolgáltató
Martinovics u. 13.

Tűz- és munkabiztonsági
szolgáltató/főmérnök

A munkaviszony
megszűnését követő 3
év.

A munkavállaló
A munkavállalók
munkavédelmi ismereteinek
személyes adatai
aktualizálása céljából

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

papír alapú

főmérnök és
illetékes
szervezeti egység
vezetőjének
irodája, zárt
helyiség

nem

papír alapú

főmérnök és
illetékes
szervezeti egység
vezetőjének
irodája, zárt
helyiség

igen

amennyiben a
jegyzőkönyv
alapján
nem
munkabalesetről
van szó, Tb.
ügyintéző

papír alapú

A műszaki irodán,
illetve a TB
ügyintéző
irodájában kerül
irattározásra

igen

munkavállalók,
munkavégzés
céljából

nem

papír alapú

gondnok
irodájában és
valamennyi
szervezeti
egységnél látható,
elérhető helyen

igen

a közérdekű adat
társasági
nem
témafelősének

papír alapú

ügyvezető
igazgató
titkárságvezetője
tárolja, zárható
szekrényben

igen

munkavállalók,
munkavégzés
céljából

nem

papír alapú

gondnok
irodájában és
valamennyi
szervezeti
egységnél látható,
elérhető helyen

igen

Véleményezésre
szervezeti
egység
nem
vezetőjéhez/szak
igazgatóhoz

papír alapú

Műszaki irodában
történik az
irattározás,
zárható
helyiségben

igen

ügyvezető
igazgató
engedélye
szükséges,
továbbá a
nyilatkozat
nem
átkerül a
gazdasági
igazgatóságra, az
esetlegesen
szükséges
számlakiállítás
miatt

papír alapú

Műszaki irodában
történik az
irattározás,
zárható
helyiségben

igen

illetékes
szervezeti
egység
vezetőjének

igen

illetékes
szervezeti
egység
vezetőjének

nem

2. Munkavállaló
beosztása

1. Munkavállaló neve

Személyes
17.
adat

5/1993. (XII. 26.) MüM
rendelet,
a munkavédelemről szóló
1993. évi XCIII. törvény
egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról és a 2012.
évi I. törvény
nem
a munka
törvénykönyvéről,
társasági belső
szabályozás:
Munkavédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi
(ismétlődő) oktatás
jegyzőkönyve
(Munka- és
tűzvédelem)

munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit
Tűz- és munkabiztonsági
Kft. - 2011 Budakalász,
szolgáltató
Martinovics u. 13.

Tűz- és munkabiztonsági
szolgáltató/főmérnök

A munkaviszony
megszűnését követő 3
év.

A munkavállaló tűzvédelmi
ismereteinek aktualizálása
céljából

Tűz- és munkabiztonsági
szolgáltató/főmérnök

A munkaviszony
megszűnését követő 3
év. Azonban
bűncselekménnyel
okozott kár
megtérítésére vagy
személyiségi
A munkavállót ért baleset
jogsértéssel összefüggő körülményeinek részletes
sérelemdíj
rögzítése céljából
megfizetésére irányuló
igény öt év; ha a
büntethetőség elévülési
ideje ennél hosszabb,
ennek megfelelő idő
alatt évül el

A munkavállalók
személyes adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

54/2014. (XII. 5.) BM
rendelet
az Országos Tűzvédelmi
Szabályzatról és a 2012.
évi I. törvény
a munka
törvénykönyvéről,
társasági belső
szabályozás: Tűzvédelmi
Szabályzat

nem

2. Munkavállaló
beosztása
1. A sérült személy
állampolgársága
2. Neve
3. Leánykori neve
18.

Személyes
adat

Baleseti jegyzőkönyv
(Munka- és
tűzvédelem)

4. Lakhely
munkavállalók
5. Szül. hely, idő

Gálfi Béla Nonprofit
Tűz- és munkabiztonsági
Kft. - 2011 Budakalász,
szolgáltató
Martinovics u. 13.

6. Anyja neve
7. Telefonos elérhetőség
8. TAJ szám
9. Munkakör
10. Egészségügyi
adatok

A munkavállalók
személyes és
egészségügyi adatrai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

A munkavállalók
személyes adatai

az intézmény jogos
érdekeinek
érvényesítése - GDPR
6. cikk (1) bekezdés f) a 2012. évi I. törvény
pontja alapján,
a munka törvénykönyvéről nem
tekintettel, hogy az
alaptevékenység
ellátásához
nélkülözhetetlen

1. Munkavállalók neve

19.

Személyes
adat

Társasági vezetékes
telefonkönyv

munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011 Budakalász, műszergazdálkodó
Martinovics u. 13.

gondnok/munkavállalók

A munkaviszony
megszűnését követő 3
év.

A munkavállalók vezetékes
telefonon történő
elérhetősége céljából

2. Munkavállalók
munkaköre
1. Név
2. Levelezési cím

20.

Személyes
adat

Igénybejelentő lap
(közérdekű adat
megismeréséhez)

3. Telefonszám
közérdekű adatot
igénylők

Gálfi Béla Nonprofit
ügyvezető igazgatói
Kft. - 2011 Budakalász,
titkárságvezető
Martinovics u. 13.

ügyvezető igazgatói
titkárságvezető/ügyvezető
Az igény bejelentését
igazgató/az igénybejelentés
követő 5 év
tárgya szerinti ügy társasági
felelőse

A közérdekű adatot igénylő
részére válaszadás céljából

az intézmény jogi
kötelezettségének a
A közérdekű adatot
teljesítése - GDPR 6.
igénylő személyes adatai
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

4. E-mail cím

1. Munkavállalók neve
Személyes
21.
adat

munkavállalók

Mobiltelefonkönyv

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011 Budakalász, műszergazdálkodó
Martinovics u. 13.

gondnok/munkavállalók

A munkaviszony
megszűnését követő 3
év.

A munkavállalók
mobiltelefonon történő
elérhetősége céljából

2. Munkavállalók
munkaköre

A munkavállalók
személyes adatai

Személyes
adat

Gálfi Béla Nonprofit
munkavállalók/külső
Kft. - 2011 Budakalász, műszaki vezető
partnerek
Martinovics u. 13.

Dunaparti behajtási
engedély

A parkolási jogosultság
műszergazdálkodó/főmérnö megszűnésétől számított
Parkolási engedély kiadása
k/szervezeti egység
5 év, amennyiben
céljából
vezetők/szakigazgatók
munkavállalóról van
szó 3 év.

2011. évi CXII. törvény az
információs
önrendelkezési jogról és az
információszabadságról,
társasági belső
szabályozás: Közérdekű
nem
adatok megismerésére
irányuló igények
teljesítésének rendjéről
szóló szabályzat 1. sz.
melléklet

az intézmény jogos
érdekeinek
érvényesítése - GDPR
6. cikk (1) bekezdés f) 2012. évi I. törvény
pontja alapján,
a munka törvénykönyvéről nem
tekintettel, hogy az
alaptevékenység
ellátásához
nélkülözhetetlen

1. Név

22.

5/1993. (XII. 26.) MüM
rendelet,
a munkavédelemről szóló
1993. évi törvény egyes
rendelkezéseinek
végrehajtásáról , az 1997. nem
évi CLIV. évi törvény az
egészségügyről és a 2012.
évi I. törvény
a munka
törvénykönyvéről,
társasági belső
szabályozás:
Munkavédelmi Szabályzat

az intézmény jogi
Az engedélyt kérő
kötelezettségének a
munkavállaló személyes teljesítése - GDPR 6.
adatai
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

a 2012. évi I. törvény
a munka
törvénykönyvéről,
társasági belső
szabályozás: Parkolási
szabályzat

nem

2. Rendszám
1. Munkavállaló neve

Személyes
23.
adat

2. Beosztása
3. Szervezeti egység
Nyilatkozat (társasági
mobiltelefon
4. Telefonszám
átvételéről)

5. SIM kártyaszám
6. Telefon/IMEI

munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011 Budakalász, műszaki vezető
Martinovics u. 13.

műszaki vezető/főmérnök

A munkaviszony
megszűnését követő 3
év

az intézmény jogi
Társasági mobiltelefon
kötelezettségének a
átadásának dokumentálása, Munkavállaló személyes
teljesítése - GDPR 6.
valamint a mobil telefon
adatai
cikk (1) bekezdés c)
leltár alátámasztása céljából
pontja alapján

a 2012. évi I. törvény
a munka törvénykönyvéről nem

az intézmény jogi
kötelezettségének a
Munkavállaló személyes
teljesítése - GDPR 6.
adatai
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

24.

Személyes
adat

Kiskovácsi
kazánüzemi napló

1. Naplóba bejegyző
munkavállaló neve

munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit
szennyvíztelep kezelő és
A munkaviszony
Kft. - 2011 Budakalász, műszaki vezetői és ügyeletes kazánfűtő/műszaki vezetői megszűnését követő 3
Martinovics u. 13.
ügyeletes
év

Kazánnapló vezetés céljából

25.

Személyes
adat

Műszaki ügyeleti
napló

1. Naplóba bejegyző
munkavállaló neve

munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit
karbantartási-szállítási
Kft. - 2011 Budakalász,
csoportvezető
Martinovics u. 13.

karbantartó/karbantartásiszállítási csoportvezető

az intézmény jogi
kötelezettségének a
Műszaki ügyeleti események Munkavállaló személyes
teljesítése - GDPR 6.
dokumentálása céljából
adatai
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011 Budakalász, műszergazdálkodó
Martinovics u. 13.

A munkaviszony
megszűnését követő 3
év. Azonban
bűncselekménnyel
okozott kár
műszergazdálkodó/főmérnö
megtérítésére irányuló
k
igény öt év; ha a
büntethetőség elévülési
ideje ennél hosszabb,
ennek megfelelő idő
Felvonók
üzembiztonságának
alatt évül el

26.

Személyes
adat

Felvonó és
telefonközpont napi
ellenőrzés (havi)

1. Ellenőr neve

munkavállalók

A munkaviszony
megszűnését követő 3
év

az intézmény jogi
kötelezettségének a
Munkavállaló személyes
teljesítése - GDPR 6.
adatai
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

a 2012. évi I. törvény
a munka törvénykönyvéről nem

nem

nem

papír alapú

Az ellenőrzött
kazán helyisége,
zárt.

a 2012. évi I. törvény
a munka törvénykönyvéről nem

nem

nem

papír alapú

Karbantartók
helyisége, zárt.

nem

nem

papaír alapú

Műszaki iroda,
zárt helyiség.

nem

igen

amennyiben az
ellenőrzés során
selejtezés javasolt,
további
papír alapon
ügyintézésre
gazdasági
igazgatóság

Műszaki iroda,
zárt helyiség.

2012. évi I. törvény
a munka törvénykönyvéről nem

nem

igen

külső (felügyeleti,
tulajdonosi,
hatósági)
papír alapon
ellenőrzés során az
illetékesnek

Műszaki iroda,
zárt helyiség.

a 2012. évi I. törvény
a munka törvénykönyvéről nem

nem

nem

papír alapú

Az ellenőrzött
szennvíztelep
helyisége, zárt.

nem

igen

DMRV laborba és
Pest Megyei
papír alapú
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

műszaki iroda,
zárt helyiség

igen

kórházhigiénikus
igen
rsézére

hatósági
ellenőrzéskor
betekintésre

papír alapú

műszaki iroda,
zárt helyiség

nem

nem

papír alapú

műszaki iroda,
zárt helyiség

a 146/2014. (V. 5.) Korm.
rendelet a felvonókról,
mozgólépcsőkről és
mozgójárdákról és a 2012.
nem
évi I. törvény
a munka törvénykönyvéről

biztosítása és a
telefonközpont
működésének ellenőrzése

27.

Személyes
adat

Létrák ellenőrzése

1. A felülvizsgálattal
megbízott személy neve

2. A felülvizsgálatban
közreműködők neve

28.

Személyes
adat

Állapotfelmérési
napló (épület, gépek,
berendezések)

29.

Személyes
adat

Szennyvíztelep napló 1. Naplóba bejegyző
munkavállaló neve
(kockás füzet)

1. Ellenőrző személy
neve

A munkaviszony
megszűnését követő 3
év. Azonban
bűncselekménnyel
munkavállalók
okozott kár
megtérítésére irányuló
igény öt év; ha a
büntethetőség elévülési
ideje ennél hosszabb,
A munkaviszony
megszűnését követő 3
év. Azonban
műszaki
bűncselekménnyel
műszaki
Gálfi Béla Nonprofit
vezető/informatikus/műszer okozott kár
munkavállalók/külső
vezető/informatikus/műszer
Kft. - 2011 Budakalász,
gazdálkodó/szennyvíztelep megtérítésére irányuló
partnerek
gazdálkodó/szennyvíztelep
Martinovics u. 13.
kazánüzem
igény öt év; ha a
kazánüzem csoportvezető
csoportvezető/főmérnök
büntethetőség elévülési
ideje ennél hosszabb,
ennek megfelelő idő
alatt évül el
Gálfi Béla Nonprofit
Tűz- és munkabiztonsági
Kft. - 2011 Budakalász, szolgáltató/a Társaság
Martinovics u. 13.
munkavédelmi képviselője

Tűz- és munkabiztonsági
szolgáltató/a Társaság
munkavédelmi
képviselője/leltárkörzetek
felelősei

A létrák munkabiztonsági
célból történő ellenőrzése

az intézmény jogi
kötelezettségének a
Munkavállaló személyes
teljesítése - GDPR 6.
adatai
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

az intézmény jogi
A Társaság épületeinek,
kötelezettségének a
Munkavállaló és külső
gépeinek és berendezéseinek
teljesítése - GDPR 6.
partner személyes adatai
időszakos állapotfelmérése
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit
szennyvíztelep kezelő és
Kft. - 2011 Budakalász,
kazánfűtő
Martinovics u. 13.

szennyvíztelep kezelő és
A munkaviszony
kazánfűtő/műszaki vezetői megszűnését követő 3
ügyeletes
év

az intézmény jogi
kötelezettségének a
Szennyvíztelep napló vezetés Munkavállaló személyes
teljesítése - GDPR 6.
céljából
adatai
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit
szennyvíztelep kazánüzem
Kft. - 2011 Budakalász,
csoportvezető
Martinovics u. 13.

A munkaviszony
szennyvíztelep kazánüzem
megszűnését követő 3
csoportvezető/főmérnök
év

az intézmény jogi
kötelezettségének a
Munkavállaló személyes
teljesítése - GDPR 6.
adatai
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

1. Mintavevő
munkavállaló neve

30.

Személyes
adat

Tisztított
szennyvízmintavételi
jegyzőkönyv

Hatósági adatszolgáltatás
céljából

2. Ellenőr munkavállaló
neve

31.

Személyes
adat

Legionella mérési
jegyzőkönyv

1. Szennyvíztelep
kazánüzem
csoportvezető neve

munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit
szennyvíztelep kazánüzem
Kft. - 2011 Budakalász,
csoportvezető
Martinovics u. 13.

A munkaviszony
szennyvíztelep kazánüzem
megszűnését követő 3
csoportvezető/főmérnök
év

32.

Személyes
adat

Áramfejlesztő üzemi
napló

1. műszaki
vezető/társasági
villamosmérnök neve

munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011 Budakalász, műszaki vezető
Martinovics u. 13.

műszaki vezető/társasági
villamosmérnök/főmérnök

A munkaviszony
megszűnését követő 3
év

Ivóvízbiztonsági vizsgálat
céljából

az intézmény jogi
kötelezettségének a
Munkavállaló személyes
teljesítése - GDPR 6.
adatai
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

az intézmény jogi
kötelezettségének a
Áramfejlesztő berendezés
Munkavállaló személyes
teljesítése - GDPR 6.
üzemkészen tartása céljából adatai
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

1993. évi XCIII. törvény
a munkavédelemről és a
2012. évi I. törvény
nem
a munka törvénykönyvéről

2012. évi I. törvény
a munka
törvénykönyvéről, a 1995.
évi LIII. törvény
nem
a környezet védelmének
általános szabályairól

2012. évi I. törvény
a munka
törvénykönyvéről, a
49/2015. (XI. 6.) EMMI
rendelet
a Legionella által okozott
nem
fertőzési kockázatot
jelentő közegekre, illetve
létesítményekre vonatkozó
közegészségügyi
előírásokról

2012. évi I. törvény
a munka
törvénykönyvéről,

nem

OPERATÍV IGAZGATÓSÁG
Adatvagyon elem

Adatkezelési nyilvántartás

Adatkezelés helye

Adatkezelés

Sorszám

Adat kategória

Kezelt adatok köre

Kezelt adatok típusa

Érintettek köre

1.

2. Bérlő anyja lenykori
Bérleti szerződés
Személyazonosít (társasági tulajdonban neve
munkavállalók
ó adat
lévő lakások
bérbeadásához)
3. Lakcím

Kinek van
hozzáférése ehhez a
Milyen célból
Mi az
Meddig őrzik ezt a
személyes adathoz?
kezelik ezt a
adatok
személyes adatot?
(kérjük, hogy a
személyes adatot? forrása?
pozíciót jelölje meg)

Mi az
adatkezelés
jogalapja?

Adatkezelő neve
és elérhetősége

Adatgazda neve és
elérhetősége

Gálfi Béla
Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

az intézmény
és a
munakvállaló
közötti
operatív
A bérleti szerződés Társasági tulajdonú A bérlő
bérbeadó
vonatkozó
igazgató/bérlő/ügyve (jogviszony)
lakások
személyazo
képviseletében
szerződés
zető igazgató
megszűnését
bérbeadása,
nosító
(ügyvezető igazgató)
megkötése (bérbeadó)
követő 5 év
szerződéskötés
adatai
GDPR 6. cikk
(1) bekezdés
b) pontja
alapján

Gálfi Béla
Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

gondnok/operatív
igazgató

az intézmény
és a
munakvállaló
Munkaválla közötti
A bérleti szerződés Társasági tulajdonú
lók
vonatkozó
(jogviszony)
kulcsok kezelése,
személyazo szerződés
megszűnését
nyilvántartása
nosító
megkötése követő 5 év
céljából
adatai
GDPR 6. cikk
(1) bekezdés
b) pontja
alapján

minőségbiztosítási
vezető/operatív
igazgtó/ügyvezető

A panaszokat
nyilván kell tartani
és a panasszal,
illetve annak
Benyújtott
kivizsgálásával
összefüggő iratokat panaszok kezelése
céljából
5 évig meg kell
őrizni
A panaszokat
nyilván kell tartani
és a panasszal,

1. Bérlő családi és
utóneve

Adattovábbítás intézményen
Harmadik fél
belül

Adatfeldolgozás

Mi az adatkezelés
jogalapja?
Megjegyzés mező

Átadják
ezt a
személye
s adatot Ha igen,
adatfeldo milyen
lgozónak célból?
?
(igen/ne
m)

2013. évi V. törvény a
Polgári
Törvénykönyvről, 1993.
évi LXXVIII. törvény
a lakások és helyiségek
bérletére, valamint az
nem
elidegenítésükre
vonatkozó egyes
szabályokról

Adatfeldolgozó
neve és
elérhetősége

igen/nem

Történike
adattováb
bítás
harmadik
félnek?

Ha igen,
kinek és
milyen
célból?

Adatok tárolása
Milyen
módon
történik a
személye
s adat
tárolása?
(IT
rendszer
en / papír
alapon /
egyéb
módon)

Milyen IT
rendszer(
ek)
tárolja(ák
) az
adatot?

Milyen
helyszínen
történik a
papír alapú
dokumentum
ok fizikai
tárolása?

igen

gazdsági
igazgatóság,
nem
szerződés
nyilvántartása

papír
alapú

gazdasági
igazgatóság,
szerződésnyilv
ántartás, zárt
helyiség

igen

kulcselhagyás
esetén
nem
munkaügy

papír
alapú

gondnok és
munkaügy
irodájában,
zárt helyiség

igen

panasszal
érintett
szakterület
vezetőjének
kivizsgálás
céljából

nem

papír
alapú

minőségbiztosí
tási vezető
irodájában,
zárt helyiség

papír
alapú

gondnok és az
illetékes
szervezeti
egység vezető
irodája, zárt
helyiség

nem

papír alapú

ügyvezető
igazgató
titkárságvezetőj
ének irodája

nem

papír
alapú

dietetikusok
irodája, zárt
helyiség

4. Szül. hely és idő
1. Átvevő családi és
utóneve
2. Átvevő anyja
leánykori neve
3. Átvevő szül. hely,
2.

Átadás-átvételi
Személyazonosít
jegyzőkönyv (társasági
ó adat
kulcsok kezeléséről)

munkavállalók

operatív gazgató

4. Átvevő lakcíme

3.

Személyes adat

Panasztétel
dokuemntációja
(Reklamációs
jegyzőkönyv)

1. A panaszt tevő
személy családi és
utóneve

panaszt tevő
személy

2.Lakcíme

Gálfi Béla
Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

minőségbiztosítási
vezető

3. Telefonszáma

4.

Személyes adat

Kulcsfelvételi ív

1. Kulcs felvételére
jogosult családi és
utóneve és munkaköre

1. Vezető
munkavállalók neve
5.

Személyes adat

Ügyeleti beosztás
(vezetői, havi)

kulcs felvételére
jogosultak
(munkavállalók)

Gálfi Béla
Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

gondnok

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
ügyvezető
vezető munkavállalók
Budakalász,
titkárságvezetője
Martinovics u. 13.

gondnok/szervezeti
egység
vezető/operatív
igazgató

munkavállalók

A munkaviszony
megszűnését
követő 3 év.

6.

Személyazonosít
Ebédigénylés (heti)
ó adat

1. Munkavállaló családi
munkavállalók
és utóneve

Gálfi Béla
Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

dietetikai vezető

Dietetikai
vezető/dietetikusok/t
A munkaviszony
álaló
megszűnését
munkatársai/ebédet
követő 3 év.
igénybe vevő
munkavállalók

1. Bejeleztkező (bérlő)
családi és utóneve
7.

Személyazonosít
Lakcímbejelentő
ó adat

2. Szül. helye, ideje
3. Anyja neve
4. Eddigi lakcíme
5. Új lakcím

Gálfi Béla
bejelentkezők
Nonprofit Kft. (Bérlők, Ellátottak) 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

gondnok

gondnok/operatív
igazgató

Kulcsfelvéte
Társasági kulcsok
lére
nyilvántartása
jogosultak
(vagyonvédelem)
személyes
céljából
adatai

A munkaviszony
vezetői ügyelet
megszűnését követő
ellátása céljából
3 év.

2. Vezető
munkavállalók mobil
telefonszáma

Az adott
jogviszony
megszűnését
követő 5 év

Panaszt
tevők
személyes
adatai

A
vezetőmunka
vállalók
személyes
adatai

az intézmény
jogi
kötelezettségé
nek a
teljesítése GDPR 6. cikk
(1) bekezdés
c) pontja
alapján

Társasági belső
szabályozás:
Kulcskezelési
Szabályzat

nem

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről 29. §,
társasági belső
szabályozás: EL 06
Kapcsolattartás a
nem
Vevővel 2. sz.
melléklete,
Panaszkezelési
Szabályzat

az intézmény Társasűgi belső
jogos
szabályozás: EL 06
érdekeinek
Kapcsolattartás a
érvényesítése - Vevővel 2. sz.
GDPR 6. cikk melléklete,
(1) bekezdés Panaszkezelési
f) pontja
Szabályzat
alapján

nem

igen

illetékes
szervezeti
egység
vezetője, a
nem
kulcsfelvétrelr
e jogosultak
kijelölésére

az intézmény
jogi
kötelezettségén
ek a teljesítése GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c)
pontja alapján

nem

igen

munkaügy,
készenléti
díjazás
számfejtése
céljából

nem

nem

az intézmény
és a
munakvállaló
közötti
A munkavállalók Munkaválla
vonatkozó
munkahelyi
lók
szerződés
étkezésének
személyes
megkötése felmérése céljából adatai
GDPR 6. cikk
(1) bekezdés
b) pontja
alapján
az intézmény
és a
munakvállaló
A bejelentkező
közötti
Bejelentkez
(bérlő)
vonatkozó
ő (bérlő)
lakcímváltozásána
szerződés
személyes
k engedélyezése
megkötése adatai
céljából
GDPR 6. cikk
(1) bekezdés
b) pontja
alapján

2012. évi I. törvény
a munka
törvénykönyvéről

nem

igen

Ügyvezető
igazgató
jóváhagyás
céljából

nem

papír
alapú

gondnok
irodája, zárt
helyiség

MUNKAVÁLLALÓK
Adatvagyon elem

Adatkezelési nyilvántartás
Adatkezelés

Sorszám Adat kategória

Kezelt adatok köre

Kezelt adatok típusa

Adatkezelő neve és
elérhetősége

pályázatot benyújtók

Gálfi Béla Nonprofit Kft.
(2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.) /
Ügyvezető igazgató és a
vezető tisztségviselők (FB
tagok) esetében a
illetékes szervezeti egység
tulajdonosi jogokat ellátó
vezetője
Emberi Erőforrások
Minisztériuma EMMI (1054
Budapest, Akadémia u. 3.).
Utóbbi esetekben a Gálfi
Béla Nonprofit Kft.
kizárólag adatfeldolgozó

1. Pályázó családi és utóneve
2. Megpályázott munkakör
3. Leánykori Családi és utónév
4. Szül. hely, dátum
5. Anyja neve
6. Állandó lakás
7. Ideiglenes lakás
8. Szem. ig. szám

1.

Személyazonosító
adat + egyéb
Pályázat munkakör
személyes adat +
betöltésére (önéletrajz)
Különleges adat
(egészségügyi adat)

Adatgazda neve és
elérhetősége
hol keletkezik az adat

Érintettek köre

9. Pályázó iskolái (iskola neve,
szerzett szakképesítés, bizonyítvány
száma)

10. Működési nyilvántartási szám

11. Működési nyilvántartás
érvényessége
12. Kamarai tagság

Adatfeldolgozás

Kinek van hozzáférése
ehhez a személyes
adathoz? (kérjük, hogy a
pozíciót jelölje meg)

Meddig őrzik ezt a
személyes adatot?

illetékes szervezeti egység
vezetője
bér- és munkaügyi csoport
munkavállalói
ügyvezető és vezető
tisztségviselők esetében az
EMMI illetékesei

A munkavállalók
vonatkozásában a
munkaviszony megszűnését
követően minimum 3 év, olyan
jogviszony létesítése + a
a pályázatot benyújtó
személyek esetében, akikkel
munkavállaló
személyek személyes és
végül nem létesült
alkalmasságának igazolása különleges adatai
munkaviszony, hozzájárulásuk
esetén a vonatkozó munkakör
betöltését követő 3 hónap
(próbaidő) időtartamig

Milyen célból kezelik ezt
a személyes adatot?

Mi az adatok forrása?

Mi az adatkezelés
jogalapja?

Az érinettt hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bekezdés
a) pontja alapján;
az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja
alapján

Mi az adatkezelés jogalapja?
Megjegyzés mező

2012. évi I. törvény a munka
törvénykönyvéről és a 2003. évi LXXXIV
törvény az egészségügyi tevékenység
végzésének egyes kérdéseiről, társasági belső
szabályozás: Munkaügyi Szabályzat,
X.1.1.sz. melléklet

Átadják ezt a
személyes adatot
adatfeldolgozónak?
(igen/nem)

Az ügyvezető
igazgató és a vezető
tisztségviselők (FB
tagok)
vonatkozásában maga
a Gálfi Béla Nonprofit
Kft. Az
adatfeldolgozó

Adattovábbítás intézményen belül

Ha igen,
milyen
célból?

Adatfeldo
lgozó
neve és
elérhetős
ége

igen/nem

igen

ügyvezető igazgató
jóváhagyásra

igen

illetékes szervezeti
egység vezetője és
jelenlét adminisztrátora

Harmadik fél

Történi
k-e
adattová
Ha igen, kinek és milyen
bbítás
célból?
harmadi
k
félnek?

Adatkezelés helye
Adatok tárolása
Milyen
módon
történik a
személye
s adat
tárolása?
(IT
rendszer
en / papír
alapon /
egyéb
módon)

Milyen IT
rendszer(ek)
tárolja(ák) az
adatot?

Milyen helyszínen történik a
papír alapú dokumentumok
fizikai tárolása?

igen

ügyvezető és vezető
tisztségviselők esetében az
EMMI illetékesei részére,
további ügyintézés céljából

aktív dokumentáció munkaügyi
IT és papír
iroda, zárt iratszekrény,
Jdolber program
alapon
archivált dokumentumok külső,
zárt irattár

igen

aktív dokumentáció munkaügyi
hatóságok felé, jogszabályokban
IT és papír
iroda, zárt iratszekrény,
meghatározott adattartalommal
Jdolber program
alapon
archivált dokumentumok külső,
további ügyintézés céljából
zárt irattár

13. Referencia munkahelyek
14. TAJ szám
15. Orvosi alkalmassági információ

1. Munkavállaló családi és utóneve

2. Szül. hely, idő
3. Anyja neve
4. Lakcím

2.

Gálfi Béla Nonprofit Kft.
(2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.)
5. Tartózkodási hely
Ügyvezető igazgató és a
6. Állampolgárság
vezető tisztségviselők (FB
tagok) esetében a
7. Adóazonosító jel
tulajdonosi jogokat ellátó
Személyazonosító
Adatfelvételi lap és
munkavállalók
Emberi Erőforrások
8. Szem. ig. szám
adat + egyéb
tájékoztató
munkavégzésre irányuló Minisztériuma EMMI (1054
személyes adat +
Munkaviszony/megbízá 9. TAJ szám
egyéb jogviszonyban
Budapest, Akadémia u. 3.)
Különleges adat
si jogviszony
10. Lakcímkártya száma
állók
Tanulószerződéssel
(egészségügyi adat) létesítéséhez
foglalkoztatott diák esetén
11. Bankszámlaszám
az illetékes Kamara Magyar Orvosi Kamara
(MOK), Magyar
12. Nyugdíjas törzsszám
Egészségügyi
Szakdolgozók Kamarája
13. Iskolai végzett, bizonyítványok és
(MESZK)
számuk

Bér- és Munkaügyi Csoport
munkavállalói
(2011 Budakalász,
Martinovics u. 13)

illetékes szervezeti egység
vezetője
bér- és munkaügyi csoport
munkavállalói
ügyvezető és vezető
tisztségviselők esetében az
EMMI illetékesei

munkavállalók
vonatkozásában a
munkaviszony megszűnését
követően minimum 3 év,
egyéb jogviszonyban munkát
végzők (pl.: megbízás)
esetében a jogviszony
megszűnését követő 5 évig

jogviszony létesítése, és
fenntartása céljából

2012. évi I. törvény a munka
törvénykönyvéről
1997. évi LXXX Tv a társadalombiztosítás
ellátásaira és magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről (Tbj)
2017. évi CL törvény az adózás rendjéről
Az érintett hozzájárulása 2003. évi LXXXIV törvény az egészségügyi
GDPR 6. cikk (1) bekezdés
tevékenység végzésének egyes kérdéseiről
a pályázatot benyújtó
a) pontja alapján; az
2003. évi V. törvény a Polgári
személyek személyes és
intézmény jogi
Törvénykönyvről
nem
különleges adatai, eltartottak
kötelezettségének a
2011. évi CXCI törvény a megváltozott
személyes és különleges adatai teljesítése - GDPR 6. cikk
munkaképességű személyek ellátásairól és
(1) bekezdés c) pontja
egyes törvények módosításáról
alapján
2018. évi LII. törvény a szociális hozzájárulás
adóról, társasági belső szabályozás:
Munkaügyi Szabályzat,
X.1.2. sz. melléklet

nem

igen

pénzügyi csoport banki
ügyintézője

nem
igen

illetékes szervezeti
egység vezetője

14. Elérhetőség: telefonszám, e-mail
cím
nem
15. Szociális adatok
16. Egészségügyi adatok
1. Családi és utóCsaládi és utónév
2. Lakcím
3. Anyja neve
3.

Személyazonosító
adat

Nyilatkozat
(egészségügyi
tevékenység végzése)

4. Szül. hely, idő

munkavállalók
vonatkozásában a
munkaviszony megszűnését
követően minimum 3 év,
egyéb jogviszonyban munkát
végzők (pl.: megbízás)
esetében a jogviszony
megszűnését követő 5 évig

jogviszony létesítése, és
fenntartása céljából

az érintett személyes adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja
alapján

bér- és munkaügyi csoport
munkavállalói
ügyvezető és vezető
tisztségviselők esetében az
EMMI illetékesei

a munkaviszony megszűnését
követően 5 év

munkavállalói kötelezettség
teljesítése elősegítése
az érintett személyes adatai
céljából

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja
alapján

Bér- és Munkaügyi Csoport
munkavállalói
(2011 Budakalász,
Martinovics u. 13)

bér- és munkaügyi csoport
munkavállalói
ügyvezető és vezető
tisztségviselők esetében az
EMMI illetékesei

a munkaviszony megszűnését
követően 3 év

jogviszony létesítése, és
fenntartása +
összeférhetetlenség
mefállapítása

az érintett személyes adatai

az érintett jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja
alapján

Bér- és Munkaügyi Csoport
munkavállalói
(2011 Budakalász,
Martinovics u. 13)

bér- és munkaügyi csoport
munkavállalói
ügyvezető és vezető
tisztségviselők esetében az
EMMI illetékesei

munkavállalók
vonatkozásában a
munkaviszony megszűnését
követően minimum 3 év,
egyéb jogviszonyban munkát
végzők (pl.: megbízás)
esetében a jogviszony
megszűnését követő 5 évig

jogviszony létesítése, és
fenntartása céljából

az érintett személyes adatai

az érintett jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja
alapján

telephelyek ellátó
személyzete
Kiskovácsi biztonsági
szolgálat

Magának a felvételnek 3
munkanap, azonban a
munkavállaló által aláírt
tájékoztató esetében
munkaviszony megszűnését
követően 3 év

vagyonbiztonság,
betegazonosítás,
belépési jogosultság
ellenőrzése

az érintett személyes adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja
alapján

munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

Bér- és Munkaügyi Csoport
munkavállalói
(2011 Budakalász,
Martinovics u. 13)

illetékes szervezeti egység
vezetője
bér- és munkaügyi csoport
munkavállalói
ügyvezető és vezető
tisztségviselők esetében az
EMMI illetékesei

munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

Bér- és Munkaügyi Csoport
munkavállalói
(2011 Budakalász,
Martinovics u. 13)

munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit Kft
2013 Pomáz - Kiskovácsi
Kórház
Gálfi Béla Nonprofit Kft
2013 Pomáz Kiskovácsi
Műszaki Osztály
SARA Otthon
2011 Budakalász Dunapart

5. Nyilvántartási szám

1.Családi és utóCsaládi és utónév
4.

Személyazonosító
adat

Nyilatkozat (bírósági
végzéssel megállapított
tartásdíj, letiltás)

2. Anyja neve
3. Szül. hely, idő
1. Családi és utónév
2. Szül. hely, idő

5.

Személyazonosító
adat

Nyilatkozat (egyéb
jogviszonyról)

3. Anyja neve
5. Lakcím
1. Munkavállaló neve

6.

Személyazonosító
adat

Titoktartási nyilatkozat

7.

Személyes adat

Tájékoztató kamerás
megfigyelő eszközök
használatáról

2. Beosztása

kamerafelvétel
képfelvétel

2003. évi LXXXIV törvény az egészségügyi
tevékenység végzésének egyes kérdéseiről,
társasági belső szabályozás: Munkaügyi
Szabályzat,
X.1.3. sz. melléklet

nem

2012. évi I. törvény a munka
törvénykönyvéről,
a gyermektartásdíjról szóló 12/1974. (V. 14.)
MT rendelet
nem
1994. évi LIII tv a bírósági végrehajtásról,
társasági belső szabályozás: Munkaügyi
Szabályzat,
X.1.4. sz. melléklet
2012. évi I. törvény a munka
törvénykönyvéről, társasági belső szabályozás:
Munkaügyi Szabályzat,
X.1.5. sz. melléklet
nem

2012. évi I. törvény a munka
törvénykönyvéről, társasági belső szabályozás:
Munkaügyi Szabályzat,
X.1.6. sz. melléklet
nem

2012. évi I. törvény a munka
törvénykönyvéről, társasági belső szabályozás:
Munkaügyi Szabályzat,
nem
X.1.7. sz. melléklet

nem

nem

Papír
alapon

aktív dokumentáció munkaügyi
iroda, zárt iratszekrény,
archivált dokumentumok külső,
zárt irattár

nem

nem

Papír
alapon

aktív dokumentáció munkaügyi
iroda, zárt iratszekrény,
archivált dokumentumok külső,
zárt irattár

nem

nem

Papír
alapon

aktív dokumentáció munkaügyi
iroda, zárt iratszekrény,
archivált dokumentumok külső,
zárt irattár

nem

nem

Papír
alapon

aktív dokumentáció munkaügyi
iroda, zárt iratszekrény,
archivált dokumentumok külső,
zárt irattár

nem

nem

Kamerafel
vétel

a kamera üzemeltetési helyén

9

Személyazonosító és
egyéb személyes
Munkaszerződés
adat

1. Munkavállaló neve
2. TAJ szám
3. Adóazonosító jele
4. Születési neve
5. Anyja neve
6. Szül. hely, idő
7. Lakcíme
8. Munkaköre, beosztása és
besorolási adatok

munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

Bér- és Munkaügyi Csoport
munkavállalói
(2011 Budakalász,
Martinovics u. 13)

bér- és munkaügyi csoport
munkavállalói
illetékes szervezeti egység
vezetője
ügyvezető és vezető
tisztségviselők esetében az
EMMI illetékesei

a munkaviszony megszűnését
követően 3 év

jogviszony létesítése, és
fenntartása céljából

az érintett személyes adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja
alapján

munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

Bér- és Munkaügyi Csoport
munkavállalói
(2011 Budakalász,
Martinovics u. 13)

bér- és munkaügyi csoport
munkavállalói
illetékes szervezeti egység
vezetője
ügyvezető és vezető
tisztségviselők esetében az
EMMI illetékesei

a munkaviszony megszűnését
követően minimum 3 év

jogviszony létesítése, és
fenntartása céljából

az érintett személyes adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja
alapján

az érintett személyes adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja
alapján

9. Járandósága (alapbér, munkaköriés egyéb pótlékok)

1. Munkavállaló neve
10

Személyes adat

Az Mt. 46.§-a szerinti
tájékoztatás
2. Adóazonosító

1. Munkavállaló neve

11

Munkáltatói igazolás a
Személyazonosító és
munkavállaló
egyéb személyes
nyilvántartásba
adat
vételéről

2. Leánykori Családi és utónév
3. Lakcím
4. Szül. hely, idő
5. Anyja neve
6. TAJ szám
7. Adóazonosító jel

munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

Bér- és Munkaügyi Csoport
munkavállalói
(2011 Budakalász,
Martinovics u. 13)

bér és munkaügyi csoport
munkavállalói

a munkaviszony megszűnését
követő 3 év

jogviszony létesítése, és
fenntartása céljából

8. Foglalkozás minősítése
1. Munkavállaló neve
2. Adóazonosító jel
3. Szül. helye, ideje
4. Lakcím
5. Munkakör, beosztás
6. Besorolási adatok (FEOR, KJT
szerinti)
12

Személyazonosító és
Munkaszerződés
egyéb személyes
módosítás
adat

munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

Bér- és Munkaügyi Csoport
munkavállalói
(2011 Budakalász,
Martinovics u. 13)

bér- és munkaügyi csoport
munkavállalói
illetékes szervezeti egység
vezetője
ügyvezető és vezető
tisztségviselők esetében az
EMMI illetékesei

a munkaviszony megszűnését
követően 3 év

jogviszony fenntartása
céljából

az érintett személyes adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja
alapján

1. Családi és utónév

2. Születési Családi és utónév
Személyazonosító és
egyéb személyes
Munkaköri leírás
adat

3. Munkavégzés helye (szervezeti
egység, telephely)

munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

Gálfi Béla Nonprofit Kft
Érintett szervezeti egysége

a bér- és munkaügyi csoport
munkavállalói
a munkaviszony megszűnését
illetékes szervezeti egység
követően 3 év
vezetője
munkahelyi felettes vezető

jogviszony létesítése és
fenntartása céljából + a
pontos feladatkör
definiálása

az érintett személyes adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja
alapján

munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

Bér- és Munkaügyi Csoport
munkavállalói
(2011 Budakalász,
Martinovics u. 13)

Ügyvezető Igazgató
a bér- és munkaügyi csoport
munkavállalói
a munkaviszony megszűnését
illetékes szervezeti egység követően 3 év
vezetője
munkahelyi felettes vezető

jogviszony megszüntetése
céljából

az érintett személyes adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja
alapján

munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

Gálfi Béla Nonprofit Kft
Érintett szervezeti egysége

Ügyvezető Igazgató
a bér- és munkaügyi csoport
munkavállalói
a munkaviszony megszűnését
illetékes szervezeti egység követően 3 év
vezetője
munkahelyi felettes vezető

jogviszony megszüntetése
céljából

az érintett személyes adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja
alapján

munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

Gálfi Béla Nonprofit Kft
Érintett szervezeti egysége

Ügyvezető Igazgató
a bér- és munkaügyi csoport
munkavállalói
a munkaviszony megszűnését
illetékes szervezeti egység követően 3 év,
vezetője
munkahelyi felettes vezető

jogviszony megszüntetése
céljából

az érintett személyes adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja
alapján

munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

Gálfi Béla Nonprofit Kft
Érintett szervezeti egysége

Valamennyi terület
adminisztrátora

jogviszony megszüntetése
céljából

az érintett személyes adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja
alapján

4. Munkakör ellátásához szükséges
végzettségek, szakképzettség,
gyakorlati idő

1. Családi és utónév
14

Személyazonosító és Azonnali hatályú
egyéb személyes
felmondás próbaidő
adat
alatt

15

Megállapodás
Személyazonosító és (munkajogviszony
egyéb személyes
közös megegyezéssel
adat
történő
megszüntetéséről)

2. Szül. Családi és utónév
3. Születési adatok
4. Anyja neve
5. Adóazonosító
6. TAJ szám
1. Családi és utónév
2. Születési adatok
3. Anyja neve
4. Lakcím
5. Adóazonosító

16

1. Családi és utónév
2. Születési Családi és utónév
Személyazonosító és
3. Születési adatok
egyéb személyes
Munkáltatói felmondás
4. Anyja neve
adat
5. Lakcím
6. Adószám

17

Személyazonosító
adat

Kilépési engedély

1. Munkavállaló neve
2. Kilépés napja
3. Kilépés módja

2012. évi I. törvény a munka
törvénykönyvéről 46.§, társasági belső
szabályozás: Munkaügyi Szabályzat,
X.1.11. sz. melléklet

1997. évi LXXXIII. törvény és 217/1997
(XII.1) HVR a kötelező egészségbiztosítás
ellátásairól (EbTv)
1997. évi LXXX Tv a társadalombiztosítás
ellátásaira és magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről (Tbj),
társasági belső szabályozás: Munkaügyi
Szabályzat,
X.1.12. sz. melléklet

igen

Családi és utónév,
munkakör, beosztás
adatok munkahelyi
vezető és illetékes
területi igazgató

igen

aktív dokumentáció munkaügyi
hatóságok felé, jogszabályokban
IT és papír
iroda, zárt iratszekrény,
meghatározott adattartalommal
Jdolber program
alapon
archivált dokumentumok külső,
további ügyintézés céljából
zárt irattár

nem

igen

szabadság adatok
munkahelyi vezető és
illetékes területi
igazgató felé

nem

aktív dokumentáció munkaügyi
IT és papír
iroda, zárt iratszekrény,
Jdolber program
alapon
archivált dokumentumok külső,
zárt irattár

nem

nem

nem

Papír
alapon

aktív dokumentáció munkaügyi
iroda, zárt iratszekrény,
archivált dokumentumok külső,
zárt irattár

2012. évi I. törvény a munka
törvénykönyvéről

7. Havi illetmény (alapbér, EÜ
béremelés, pótlékok)
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2012. évi I. törvény a munka
törvénykönyvéről
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak
jogállásáról, és ennek végrehajtási rendeletei
2003. évi LXXXIV törvény az egészségügyi
tevékenység végzésének egyes kérdéseiről
257/2000 (XII.26) Korm.rendelet a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
nem
XXXIII. törvény szociális, valamint
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban
történő végrehajtásáról, társasági belső
szabályozás: Munkaügyi Szabályzat,
melléklet
X.1.1.sz. melléklet

a munkaviszony megszűnését
3 év

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak
jogállásáról, és ennek végrehajtási rendeletei
2003. évi LXXXIV törvény az egészségügyi
tevékenység végzésének egyes kérdéseiről
257/2000 (XII.26) Korm.rendelet a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény szociális, valamint
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban
történő végrehajtásáról, társasági belső
szabályozás: Munkaügyi Szabályzat,
X.2.1. sz. melléklet

2012. évi I. törvény a munka
törvénykönyvéről
2003. évi LXXXIV törvény az egészségügyi
tevékenység végzésének egyes kérdéseiről
257/2000 (XII.26) Korm.rendelet a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
nem
XXXIII. törvény szociális, valamint
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban
történő végrehajtásáról, társasági belső
szabályozás: Munkaügyi Szabályzat,
X.1.14. sz melléklet

nem

igen

változás adatok az
érintett szervezeti
egység igazgatója felé

igen

aktív dokumentáció munkaügyi
hatóságok felé, jogszabályokban
IT és papír
iroda, zárt iratszekrény,
meghatározott adattartalommal
Jdolber program
alapon
archivált dokumentumok külső,
további ügyintézés céljából
zárt irattár

a munkavállaló felettes
nem
munkahelyi vezetője

2012. évi I. törvény a munka
törvénykönyvéről, társasági belső szabályozás:
Munkaügyi Szabályzat,
X.1.14. sz melléklet
nem

igen

a munkavállaló felettes
munkahelyi vezetője,
igen
érintett szervezeti
egység igazgatója

aktív dokumentáció munkaügyi
hatóságok felé, jogszabályokban
IT és papír
iroda, zárt iratszekrény,
meghatározott adattartalommal
Jdolber program
alapon
archivált dokumentumok külső,
további ügyintézés céljából
zárt irattár

2012. évi I. törvény a munka
törvénykönyvéről, társasági belső szabályozás:
Munkaügyi Szabályzat,
X.3.2. sz. melléklet
nem

igen

a munkavállaló felettes
munkahelyi vezetője,
igen
érintett szervezeti
egység igazgatója

aktív dokumentáció munkaügyi
hatóságok felé, jogszabályokban
IT és papír
iroda, zárt iratszekrény,
meghatározott adattartalommal
Jdolber program
alapon
archivált dokumentumok külső,
további ügyintézés céljából
zárt irattár

igen

a munkavállaló felettes
munkahelyi vezetője,
igen
érintett szervezeti
egység igazgatója

aktív dokumentáció munkaügyi
hatóságok felé, jogszabályokban
IT és papír
iroda, zárt iratszekrény,
meghatározott adattartalommal
Jdolber program
alapon
archivált dokumentumok külső,
további ügyintézés céljából
zárt irattár

igen

valamennyi szervezeti
nem
egység adminisztrátora

2012. évi I. törvény a munka
törvénykönyvéről, társasági belső szabályozás:
Munkaügyi Szabályzat,
nem
X.3.5. sz. melléklet

2012. évi I. törvény a munka
törvénykönyvéről, társasági belső szabályozás:
Munkaügyi Szabályzat,
X.3.10. sz. melléklet
nem

Papír
alapon

aktív dokumentáció munkaügyi
iroda, zárt iratszekrény,
archivált dokumentumok külső,
zárt irattár

igen

Papír
alapon

aktív dokumentáció munkaügyi
iroda, zárt iratszekrény,
archivált dokumentumok külső,
zárt irattár

2012. évi I. törvény a munka
törvénykönyvéről

1. Munkavállaló neve

18

Személyazonosító és
egyéb személyes
Értesítés letiltásról
adat

2. Azonosító

munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

Bér- és Munkaügyi Csoport
munkavállalói
(2011 Budakalász,
Martinovics u. 13)

munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

Bér- és Munkaügyi Csoport
munkavállalói
(2011 Budakalász,
Martinovics u. 13)

Ügyvezető Igazgató
a munkaviszony megszűnését
a bér- és munkaügyi csoport
követően 5 év
munkavállalói

jogszerű követelés
érvényesítése céljából

Ügyvezető Igazgató
a bér- és munkaügyi csoport a munkaviszony megszűnését
munkavállalói
követően 3 év
munkahelyi felettes vezető

munkavállalói jogosultság
gyakorlása biztosítása
céljából

az érintett személyes adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja
alapján

az érintett személyes adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja
alapján

3. Törzsszám

1. Kérelmező neve

19

Személyazonosító és Kérelem (apát megillető
egyéb személyes
pótszabadság
2. TAJ szám
adat
igénybevételéhez)
3. Szül. hely, idő
4. Gyermek neve
5. Gyermek TAJ száma
6. Gyermek szül. hely, idő

munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

Bér- és Munkaügyi Csoport
munkavállalói
(2011 Budakalász,
Martinovics u. 13)

Ügyvezető Igazgató
a munkaviszony megszűnését
a bér- és munkaügyi csoport
követően 3 év
munkavállalói

jogszerű követelés
érvényesítése céljából

az érintett személyes adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja
alapján

munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

Bér- és Munkaügyi Csoport
munkavállalói
(2011 Budakalász,
Martinovics u. 13)

Ügyvezető Igazgató
a bér- és munkaügyi csoport a munkaviszony megszűnését
munkavállalói
követően 5 év
munkahelyi felettes vezető

jogviszony fenntartása
céljából

az érintett személyes adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja
alapján

munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

Bér- és Munkaügyi Csoport
munkavállalói
(2011 Budakalász,
Martinovics u. 13)

Bér- és munkaügyi csoport
munkavállalói

a munkaviszony megszűnését
követően 5 év

munkáltatói kötelezettség
teljesítése (munkabér
az érintett személyes adatai
fizetés) elősegítése céljából

megbízott

Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

Bér- és Munkaügyi Csoport
munkavállalói
(2011 Budakalász,
Martinovics u. 13)

bér és munkaügyi csoport
munkavállalói
érintett szervezeti egység
vezetője

a megbízási jogviszony
megszűnését követően 5 év

jogviszony létesítése és
fenntartása céljából

az érintett személyes adatai

munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

A munkavállalóval érintett
szervezeti egység
adminisztrációja

a munkaviszony megszűnését
követően 3 év

munkavállalói jogosultság
teljesítése céljából

az érintett személyes adatai

munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

A munkavállalóval érintett
szervezeti egység
adminisztrációja

Bér-és munkaügyi csoport
munkavállalói
Adott szervezeti egység
jelenlét adminisztrátora
Munkahelyi vezető

a munkaviszony megszűnését
követőn 3 év

munkavállalói kötelzettség
teljesítése ellenőrzése
az érintett személyes adatai
céljából

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja
alapján

1. Munkavállaló neve
2. Gyermek neve
3. Lakcíme
munkavállalók
4. Telefonszáma
5. Fizetés nélküli szabadság kezdetevége

Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

érintett munkavállaló

Ügyvezető Igazgató
Bér- és munkaügyi csoport
munkavállalói

a munkaviszony megszűnését
követőn 3 év

munkavállaói jogosultság
teljesítése

az érintett személyes adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja
alapján

munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

A munkavállalóval érintett
szervezeti egység
adminisztrációja

Bér-és munkaügyi csoport
munkavállalói
Adott szervezeti egység
jelenlét adminisztrátora
Munkahelyi vezető

a munkaviszony megszűnését
követőn 3 év

jogviszony fenntartása
céljából

az érintett személyes adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja
alapján

munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

Érintett munkavállaló

Bér-és munkaügyi csoport
munkavállalói
Adott szervezeti egység
jelenlét adminisztrátora
Munkahelyi vezető

munakvállalói kötségtérítés
az érintett személyes adatai
teljesítése céljából

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja
alapján

2. Lakcím
Személyes adat

Letiltás visszaigazolása
3. Levonható összeg

1. Munkavállaló neve
Megállapodás (önként
vállalt többletmunkáról
– kizárólag eü. ügyelet
ellátására)
2. Szül. hely, idő

21

Személyes adat

22

Személyazonosító és Megbízás munkabér
egyéb személyes
utalásról a Gálfi Béla
adat
Nonprofit Kft. részére

3. Adószám
1. Munkavállaló neve
2. Bankszámlaszám

23

24

3. Számlatulajdonos neve

1. Családi és utónév
2. Lakcím
3. Szül. hely, idő
4. Anyja neve
5. TAJ szám
6. Adóazonosító
7. Megbízási díj összege
1. Munkavállaló neve
2. Szül. idő
Rendelkezés a kifizetett 3. Anyja neve
Személyazonosító és
fizetési előleg
4. Lakcím
egyéb személyes
igényléséről és
5. Munkavégzés helye
adat
levonásáról
6. Szociális adatok
7. Előlegre vonatkozó adatok
(összeg, törlesztés időtartama)
Személyazonosító és
egyéb személyes
Megbízási szerződés
adat

25

Személyazonosító
adat

26

Személyazonosító és
Fizetés nélküli
egyéb személyes
szabadság kérelem
adat

27

Személyazonosító és
Szabadság nyilvántartó
egyéb személyes
lap
adat
3. Beosztás

28

Elszámolás
Személyazonosító és
(személygépkocsival
egyéb személyes
történő munkába járás 2. Munkavégzés helye
adat
költségtérítésről)

Munkaidőnyilvántartás

1. Dolgozó neve

1. Családi és utónév
2. Törzsszám

nem

nem

aktív dokumentáció munkaügyi
IT és papír
iroda, zárt iratszekrény,
Jdolber program
alapon
archivált dokumentumok külső,
zárt irattár

nem

nem

igen

aktív dokumentáció munkaügyi
Magyar Államkincstár,
IT és papír
iroda, zárt iratszekrény,
Jdolber program
jogszabályi kötelezettség alapján alapon
archivált dokumentumok külső,
zárt irattár

nem

nem

igen

végrehajtást kérő felé
jogszabályi kötelezettség alapján

nem

igen

adott szervezeti egység
vezetője és jelenlét
igen
adminisztrátora

aktív dokumentáció munkaügyi
hatóságok felé, jogszabályokban
IT és papír
iroda, zárt iratszekrény,
meghatározott adattartalommal
Jdolber program
alapon
archivált dokumentumok külső,
további ügyintézés céljából
zárt irattár

nem

nem

nem

aktív dokumentáció munkaügyi
IT és papír
iroda, zárt iratszekrény,
Jdolber program
alapon
archivált dokumentumok külső,
zárt irattár

igen

adott szervezeti egység
igen
vezetője

aktív dokumentáció munkaügyi
hatóságok felé, jogszabályokban
IT és papír
iroda, zárt iratszekrény,
meghatározott adattartalommal
Jdolber program
alapon
archivált dokumentumok külső,
további ügyintézés céljából
zárt irattár

igen

vezetőség
engedélyezésre
pénztáros

2012. évi I. törvény a munka
törvénykönyvéről
350/2014 (XII.29.) Kormányrendelet a
gyermek születése esetén az pát megillető
pótszabadságról és a pótszabadsággal
összefüggő költségek megtérítéséről

bér-és munkaügyi csoport
munkavállalói
pénztáros
munkahelyi vezető
operatív vezető
gazdasági igazgató
ügyvezető igazgató

a munkaviszony megszűnését
követőn 3 év

1994. évi LIII tv a bírósági végrehajtásról
2017. évi CLIII tv az adóhatóság által
foganatosítandó végrehajtási eljárásokról,
társasági belső szabályozás: Munkaügyi
Szabályzat
X.5.9. sz. melléklet

2003. évi LXXXIV törvény az egészségügyi
tevékenység végzésének egyes kérdéseiről,
társasági belső szabályozás: Munkaügyi
Szabályzat
X.5.10.sz. melléklet

Társasági belső szabályozás: Munkaügyi
Szabályzat
Az érintett hozzájárulása X.5.11.sz. melléklet
GDPR 6. cikk (1) bekezdés
a) pontja alapján

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja
alapján

2003. évi V. törvény a Polgári
Törvénykönyvről, társasági belső szabályozás:
Munkaügyi Szabályzat
nem
X.1.15. sz.melléklet

2012. évi I. törvény a munka
törvénykönyvéről, társasági belső szabályozás:
Az érintett hozzájárulása - Munkaügyi Szabályzat
GDPR 6. cikk (1) bekezdés X.5.5. sz. melléklet
nem
a) pontja alapján

1. Családi és utónév

3. Cím (tartózkodási hely)

nem

2012. évi I. törvény a munka
törvénykönyvéről

1. Munkavállaló (adós) neve

20

1994. évi LIII tv a bírósági végrehajtásról
2017. évi CLIII tv az adóhatóság által
foganatosítandó végrehajtási eljárásokról,
társasági belső szabályozás: Munkaügyi
Szabályzat
X.5.8. sz. melléklet

nem

aktív dokumentáció munkaügyi
IT és papír
iroda, zárt iratszekrény,
Jdolber program
alapon
archivált dokumentumok külső,
zárt irattár

nem

nem

aktív dokumentáció munkaügyi
IT és papír
iroda, zárt iratszekrény,
Jdolber program
alapon
archivált dokumentumok külső,
zárt irattár

nem

nem

nem

Papír
alapon

nem

nem

nem

aktív dokumentáció munkaügyi
IT és papír
iroda, zárt iratszekrény,
Jdolber program
alapon
archivált dokumentumok külső,
zárt irattár

nem

nem

aktív dokumentáció munkaügyi
IT és papír
iroda, zárt iratszekrény,
Jdolber program
alapon
archivált dokumentumok külső,
zárt irattár

2012. évi I. törvény a munka
törvénykönyvéről

2012. évi I. törvény
a munka törvénykönyvéről
1997. évi LXXXIII. törvény és 217/1997
(XII.1) HVR a kötelező egészségbiztosítás
ellátásairól (EbTv)

2012. évi I. törvény a munka
törvénykönyvéről

aktív dokumentáció munkaügyi
iroda, zárt iratszekrény,
archivált dokumentumok külső,
zárt irattár

2012. évi I. törvény a munka
törvénykönyvéről
39/2010 Kormányrendelet a munkába járással
nem
kapcsolatos utazási költségtérítésről
1995. évi CXVII törvény a személyi
jövedelemadóról

29

Személyazonosító és
egyéb személyes
Szabadság engedély
adat

1. Munkavállaló neve
2. Azonosító száma
3. Munkahelye, beosztása
munkavállalók
4. Pontos címe a szabadság alatt

Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

A munkavállalóval érintett
szervezeti egység
adminisztrációja

Bér-és munkaügyi csoport
munkavállalói
Adott szervezeti egység
jelenlét adminisztrátora
Munkahelyi vezető

a munkaviszony megszűnését
követőn 3 év

munkavállalói jogosultság
teljesítése céljából

az érintett személyes adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja
alapján

30

nem

aktív dokumentáció munkaügyi
IT és papír
iroda, zárt iratszekrény,
Jdolber program
alapon
archivált dokumentumok külső,
zárt irattár

nem

nem

igen

adott szervezeti egység
nem
adminisztrációja

Papír
alapon

aktív dokumentáció munkaügyi
iroda, zárt iratszekrény,
archivált dokumentumok külső,
zárt irattár

igen

adott szervezeti egység
nem
adminisztrációja

Papír
alapon

aktív dokumentáció munkaügyi
iroda, zárt iratszekrény,
archivált dokumentumok külső,
zárt irattár

igen

adott szervezeti egység
nem
jelenlét adminisztrátora

aktív dokumentáció munkaügyi
IT és papír
iroda, zárt iratszekrény,
Jdolber program
alapon
archivált dokumentumok külső,
zárt irattár

igen

adott szervezeti egység
adminisztrációja,
nem
pénztár

Papír
alapon

aktív dokumentáció munkaügyi
iroda, zárt iratszekrény,
archivált dokumentumok külső,
zárt irattár

Papír
alapon

aktív dokumentáció munkaügyi
iroda, zárt iratszekrény,
archivált dokumentumok külső,
zárt irattár

2012. évi I. törvény a munka
törvénykönyvéről

1. Munkavállaló neve
Nyilatkozat a munkába
járással kapcsolatos
Személyazonosító és
2. Adószám
utazási költségtérítés
egyéb személyes
jogcím igénybevételéhez
adat
(utazási jegy vagy bérlet 3. Lakhely
használata esetén)

2012. évi I. törvény a munka
törvénykönyvéről

munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

Érintett munkavállaló

Bér- és munkaügyi csoport
munkavállalói
Adott szervezeti egység
adminisztrációja

a munkaviszony megszűnését
követően 3 év

munkavállalói
költségtérítés céljából

az érintett személyes adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja
alapján

39/2010 Kormányrendelet a munkába járással
kapcsolatos utazási költségtérítésről
1995. évi CXVII törvény a személyi
nem
jövedelemadóról, társasági belső szabályozás:
Utazási költségtérítések szabályzata
1.sz melléklet

4. Tartózkodási hely

2012. évi I. törvény a munka
törvénykönyvéről

1. Munkavállaló neve

31

Kérelem és nyilatkozat
Személyazonosító és a munkába járással
egyéb személyes
kapcsolatos utazási
adat
költségtérítés jogcím
igénybevételéhez

2. Adószám

munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

Érintett munkavállaló

Bér- és munkaügyi csoport
munkavállalói
Adott szervezeti egység
adminisztrációja

a munkaviszony megszűnését
követően 3 év

3. Lakhely

a munkaviszony megszűnését
követően 3 év

az érintett személyes adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja
alapján

jogviszony fenntartása
céljából

az érintett személyes adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja
alapján

1995. évi CXVII törvény a személyi
Az érintett hozzájárulása jövedelemadóról, társasági belső szabályozás:
GDPR 6. cikk (1) bekezdés
nem
Szabályzat iskolakezdési támogatás
a) pontja alapján
igénybevételéhez

munkavállalói
költségtérítés céljából

39/2010 Kormányrendelet a munkába járással
kapcsolatos utazási költségtérítésről
1995. évi CXVII törvény a személyi
nem
jövedelemadóról, társasági belső szabályozás:
Utazási költségtérítések szabályzata
2.sz. melléklet

4. Tartózkodási hely

32

33

Személyazonosító és
Támogatási kérelem és
egyéb személyes
utasítás kiküldetésre
adat

munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

Érintett munkavállaló

munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

Érintett munkavállaló

Bér- és munkaügyi csoport
munkavállalói
érintett szervezeti egység
adminisztrációja
pénztár

a munkaviszony megszűnését
követően 5 év

munkavállalói jogosultság
érvényesítése céljából

az érintett személyes adatai

munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

Érintett munkavállaló

Bér- és munkaügyi csoport
munkavállalói
Ügyvezető igazgató

a munkaviszony megszűnését
követően 5 év

jogviszony fenntartása
céljából

az érintett személyes adatai

Bér- és Munkaügyi Csoport
munkavállalói
(2011 Budakalász,
Martinovics u. 13)

Bér- és munkaügyi csoport
munkavállalói
Érintett szervezeti egység
igazgatója

a munkaviszony megszűnését
követően 3 év

jogviszony megszüntetése
céljából

az érintett személyes adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja
alapján

az érintett személyes adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja
alapján

2. Beosztása

3. Szervezeti egység megnevezése
1. Munkavállaló neve
2. Szül. hely, idő
3. Anyja neve
Személyazonosító és Nyilatkozat
4. Lakcím
egyéb személyes
iskolakezdési támogatás 5. Adóazonosító
adat
igényléséhez
6. Munkavégzés helye
7. Gyermek neve
8. Anyja neve
9. Lakcímkártyán szereplő lakcím

2012. évi I. törvény a munka
törvénykönyvéről

Bér- és munkaügyi csoport
munkavállalói
munkahelyi vezető
szakmai igazgató
gazdasági igazgató
ügyvezető igazgató
operatív vezető

1. Kérelmező neve

2012. évi I. törvény a munka
törvénykönyvéről
Az érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bekezdés
1995. évi CXVII törvény a személyi
a) pontja alapján
jövedelemadóról

34

Nyilatkozat saját
Személyazonosító és tulajdonú
egyéb személyes
személygépkocsi
adat
hivatalos célú
igénybevételéhez

35

1. Családi és utónév
Személyazonosító és
Értesítés határozott idő 2. Munkakör
egyéb személyes
3. Munkaviszony kezdete
lejáratáról
adat
4. Szerződés lejára

munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

36

Személyazonosító és Értesítés közös
egyéb személyes
megegyezés
adat
elfogadásáról

1. Családi és utónév
2. Törzsszám
3. Adóazonosító

munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

Bér- és Munkaügyi Csoport
munkavállalói
(2011 Budakalász,
Martinovics u. 13)

Bér- és munkaügyi csoport
munkavállalói
Érintett szervezeti egység
igazgatója

a munkaviszony megszűnését
követően 3 év

jogviszony megszüntetése
céljából
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Személyazonosító és
Válasz munkavállalói
egyéb személyes
felmondásra
adat

1. Családi és utónév
2. Törzsszám
3. Adóazonosító

munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

Bér- és Munkaügyi Csoport
munkavállalói
(2011 Budakalász,
Martinovics u. 13)

Bér- és munkaügyi csoport
munkavállalói
Érintett szervezeti egység
igazgatója

a munkaviszony megszűnését
követően 3 év

jogviszony megszüntetése
céljából

az érintett személyes adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja
alapján

38

Személyazonosító és
1. felszólítás hiányzás
egyéb személyes
igazolására
adat

1. Családi és utónév
2. Törzsszám
3. Munkahely
4. Munkakör
5. Lakcím

munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

Bér- és Munkaügyi Csoport
munkavállalói
(2011 Budakalász,
Martinovics u. 13)

Bér- és munkaügyi csoport
munkavállalói
Érintett szervezeti egység
igazgatója
Munkahelyi vezető

a munkaviszony megszűnését
követően 3 év

jogviszony fenntartása
céljából

az érintett személyes adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja
alapján
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Személyazonosító és
2. felszólítás hiányzás
egyéb személyes
igazolására
adat

1. Családi és utónév
2. Törzsszám
3. Munkahely
4. Munkakör
5. Lakcím

munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

Bér- és Munkaügyi Csoport
munkavállalói
(2011 Budakalász,
Martinovics u. 13)

Ügyvezető Igazgató
Bér- és munkaügyi csoport
munkavállalói
Érintett szervezeti egység
igazgatója
Munkahelyi vezető

a munkaviszony megszűnését
követően 3 év

jogviszony fenntartása
céljából

az érintett személyes adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja
alapján

40

1. Családi és utónév
Személyazonosító és
2. Születési hely, idő
Azonnali hatályú
egyéb személyes
3. Anyja neve
munkáltatói felmondás
adat
4. Lakcím
5. Adóazonosító

munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

Bér- és Munkaügyi Csoport
munkavállalói
(2011 Budakalász,
Martinovics u. 13)

Ügyvezető Igazgató
Bér- és munkaügyi csoport
munkavállalói
Érintett szervezeti egység
igazgatója
Munkahelyi vezető

a munkaviszony megszűnését
követően 3 év

jogviszony megszüntetése
céljából

az érintett személyes adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja
alapján

1. Családi és utónév
2. Lakcím

1995. évi CXVII törvény a személyi
jövedelemadóról, társasági belső szabályozás: nem
Utazási költségtérítések szabályzata
4.sz. melléklet

nem

nem

2012. évi I. törvény a munka
törvénykönyvéről, társasági belső szabályozás:
Munkaügyi Szabályzat
X.3.1.sz melléklet
nem

igen

érintett szervezeti
egység vezetője

nem

aktív dokumentáció munkaügyi
IT és papír
iroda, zárt iratszekrény,
Jdolber program
alapon
archivált dokumentumok külső,
zárt irattár

2012. évi I. törvény a munka
törvénykönyvéről, társasági belső szabályozás:
Munkaügyi Szabályzat
X.3.3.sz. melléklet
nem

igen

érintett szervezeti
egység vezetője

nem

aktív dokumentáció munkaügyi
IT és papír
iroda, zárt iratszekrény,
Jdolber program
alapon
archivált dokumentumok külső,
zárt irattár

2012. évi I. törvény a munka
törvénykönyvéről, társasági belső szabályozás:
Munkaügyi Szabályzat
X.3.6.sz. melléklet
nem

igen

érintett szervezeti
egység vezetője

nem

aktív dokumentáció munkaügyi
IT és papír
iroda, zárt iratszekrény,
Jdolber program
alapon
archivált dokumentumok külső,
zárt irattár

2012. évi I. törvény a munka
törvénykönyvéről, társasági belső szabályozás:
Munkaügyi Szabályzat
X.3.6.sz. melléklet
nem

igen

érintett szervezeti
egység vezetője

nem

Papír
alapon

aktív dokumentáció munkaügyi
iroda, zárt iratszekrény,
archivált dokumentumok külső,
zárt irattár

2012. évi I. törvény a munka
törvénykönyvéről, társasági belső szabályozás:
Munkaügyi Szabályzat
X.3.8.sz. melléklet
nem

igen

érintett szervezeti
egység vezetője

nem

Papír
alapon

aktív dokumentáció munkaügyi
iroda, zárt iratszekrény,
archivált dokumentumok külső,
zárt irattár

2012. évi I. törvény a munka
törvénykönyvéről, társasági belső szabályozás:
Munkaügyi Szabályzat
X.3.9.sz. melléklet
nem

igen

érintett szervezeti
egység vezetője

nem

Papír
alapon

aktív dokumentáció munkaügyi
iroda, zárt iratszekrény,
archivált dokumentumok külső,
zárt irattár

41

1. Munkavállaló neve
Nyilatkozat
Személyazonosító és
2. Munkahelye
hozzátartozó halála
egyéb személyes
3. Adóazonosító
esetén járó 2 munkanap
adat
4. Elhunyt neve
igénybevételére
5. Rokonsági fok

az érintett és az elhunyt
személyes adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja
alapján

az érintett személyes adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja
alapján

az érintett személyes adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja
alapján

jogviszony fenntartása
céljából

az érintett személyes adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja
alapján

Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

érintett munkavállaló

munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

Bér- és Munkaügyi Csoport
munkavállalói
(2011 Budakalász,
Martinovics u. 13)

Bér- és munkaügyi csoport
munkavállalói

a munkaviszony megszűnését
követően 3 év

munkavállalói jogosultság
gyakorlása céljából

munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

Bér- és Munkaügyi Csoport
munkavállalói
(2011 Budakalász,
Martinovics u. 13)

Bér- és munkaügyi csoport
munkavállalói

a munkaviszony megszűnését
követően 3 év

munkavállalói jogosultság
gyakorlása céljából

a munkaviszony megszűnését
követően 3 év

munkavállalók

Bér- és munkaügyi csoport
munkavállalói

a munkaviszony megszűnését
követően 3 év

munkavállalói jogosultság
gyakorlása céljából

2012. évi I. törvény a munka
törvénykönyvéről, társasági belső szabályozás:
Utazási költségtérítések szabályzata
5.sz. melléklet
nem

nem

nem

Papír
alapon

aktív dokumentáció munkaügyi
iroda, zárt iratszekrény,
archivált dokumentumok külső,
zárt irattár

nem

nem

nem

Papír
alapon

aktív dokumentáció munkaügyi
iroda, zárt iratszekrény,
archivált dokumentumok külső,
zárt irattár

2012. évi I. törvény a munka
törvénykönyvéről, társasági belső szabályozás:
Munkaügyi szabályzat
X.4.9sz melléklet
nem

nem

nem

Papír
alapon

aktív dokumentáció munkaügyi
iroda, zárt iratszekrény,
archivált dokumentumok külső,
zárt irattár

nem

nem

nem

aktív dokumentáció munkaügyi
IT és papír
iroda, zárt iratszekrény,
Jdolber program
alapon
archivált dokumentumok külső,
zárt irattár

nem

nem

igen

vállalati jogász további
ügyintézés céljából

Papír
alapon

aktív dokumentáció munkaügyi
iroda, zárt iratszekrény,
archivált dokumentumok külső,
zárt irattár

nem

nem

igen

az érintett bank ügyintézője
egyeztetés céljából

Papír
alapon

aktív dokumentáció munkaügyi
iroda, zárt iratszekrény,
archivált dokumentumok külső,
zárt irattár

nem

igen

aktív dokumentáció munkaügyi
hatóságok felé, jogszabályokban
IT és papír
iroda, zárt iratszekrény,
meghatározott adattartalommal
Jdolber program
alapon
archivált dokumentumok külső,
további ügyintézés céljából
zárt irattár

nem

igen

aktív dokumentáció munkaügyi
hatóságok felé, jogszabályokban
IT és papír
iroda, zárt iratszekrény,
meghatározott adattartalommal
Jdolber program
alapon
archivált dokumentumok külső,
további ügyintézés céljából
zárt irattár

nem

igen

aktív dokumentáció munkaügyi
hatóságok felé, jogszabályokban
IT és papír
iroda, zárt iratszekrény,
meghatározott adattartalommal
Jdolber program
alapon
archivált dokumentumok külső,
további ügyintézés céljából
zárt irattár

nem

nem

igen

hatóságok felé, jogszabályokban IT
meghatározott adattartalommal rendszerbe Jdolber program
további ügyintézés céljából
n

nem

nem

nem

2012. évi I. törvény a munka
törvénykönyvéről
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Személyazonosító és Megállapodás
egyéb személyes
szabadság
adat
igénybevételére

1. Családi és utónév
2. Születési Családi és utónév
3. Lakcím
4. Anyja neve

43

Megállapodás életkor
alapján járó
Személyazonosító és
pótszabadság,
egyéb személyes
esedékesség évét követő
adat
évben történő
kiadásáról

1. Családi és utónév
2. Lakcím
3. Munkahely
4. Munkakör

2003. évi LXXXIV törvény az egészségügyi
tevékenység végzésének egyes kérdéseiről,
társasági belső szabályozás: Munkaügyi
szabályzat
X.4.8.sz melléklet

2012. évi I. törvény a munka
törvénykönyvéről
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Személyazonosító és
Rendkívüli munka
egyéb személyes
elrendelése
adat

1. Családi és utónév
2. Munkahely
3. Munkakör

munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

Érintett szervezeti egység
adminisztrációja

Bér- és munkaügyi csoport
munkavállalói
Érintett szervezeti egység
igazgatója
Munkahelyi vezető

45

Fizetési felszólítás
(esetlegesen túlfizetett
munkabér, munkaruha,
Személyazonosító és parkolókártya, kulcsok,
egyéb személyes
stb. visszakövetelése (ha
adat
az érinett a
munakviszony
megszűnésekor nem
számolt le mindennel

1. Családi és utónév
2. Születési hely, idő
3. Anyja neve
4. Lakcím

munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

Bér- és Munkaügyi Csoport
munkavállalói
(2011 Budakalász,
Martinovics u. 13)

Ügyvezető Igazgató
Bér- és munkaügyi csoport
munkavállalói

a munkaviszony megszűnését
követően 5 év

munkáltatói követelés
érvényesítése

az érintett személyes adatai

jogszabályi kötelezettség
teljesítése és jogok
gyakorlása

46

Személyazonosító és Hozzájárulás kereseti /
egyéb személyes
munkáltatói igazolás
adat
egyeztetéséhez

1. Családi és utónév

munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

Bér- és Munkaügyi Csoport
munkavállalói
(2011 Budakalász,
Martinovics u. 13)

Bér- és munkaügyi csoport
munkavállalói

a munkaviszony megszűnését
követően 3 év

jogviszony fenntartása
céljából

az érintett személyes adatai

Az érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bekezdés
a) pontja alapján
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Teljesítés-igazolás
Személyazonosító és
megbízási díj
egyéb személyes
elszámolásához
adat
(VEKOP)

megbízottak

Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

Érintett szervezeti egység
adminisztrációja

Bér- és munkaügyi csoport
munkavállalói
Megbízó

jogviszony megszünését
követő 5 év

jogviszony fenntartása
céljából

az érintett személyes adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja
alapján

48

Személyazonosító és Teljesítés-igazolás
egyéb személyes
megbízási díj
adat
elszámolásához (havi)

megbízottak

Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

Érintett szervezeti egység
adminisztrációja

Bér- és munkaügyi csoport
munkavállalói
Megbízó

jogviszony megszünését
követő 5 év

jogviszony fenntartása
céljából

az érintett személyes adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja
alapján

49

Teljesítés-igazolás
Személyazonosító és
megbízási díj
egyéb személyes
elszámolásához
adat
(alkalmi)

1. Családi és utónév

megbízottak

Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

Érintett szervezeti egység
adminisztrációja

Bér- és munkaügyi csoport
munkavállalói
Megbízó

jogviszony megszünését
követő 5 év

jogviszony fenntartása
céljából

az érintett személyes adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja
alapján

Személyazonosító és
egyéb személyes
Bérelszámoló lap
adat

1. Munkavállaló neve
2. Születési dátum
3. Adóazonosító
4. Foglalkoztatás jellege
5. Foglalkoztatás kezdete
6. Bruttó kifizetés jogcímenként
7. Levonások jogcímenként
8. Kifizetendő
9. Kedvezmények jogcímenként
10. Éves bruttó kifizetések
11. Éves levonások
12. Éves kedvezmények

munkavállalók,
megbízottak
(magánszemély, pl.:
orvos. Labor)

Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

Bér- és Munkaügyi Csoport
munkavállalói
(2011 Budakalász,
Martinovics u. 13)

Bér- és munkaügyi csoport
munkavállalói

jogszabályban meghatározott
elévülési időn belül

jogviszony fenntartása
céljából

az érintett személyes adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja
alapján

Munkáltató, kifizető
Személyazonosító és
összesített igazolása
egyéb személyes
személyi jövedelemadó
adat
bevalláshoz

1. Munkavállaló neve
2. Születési helye, ideje
3. Anyja neve
4. Adóazonosító
5. Állampolgárság
6. Lakcím
7. Bruttó jövedelmi adatok
8. Levont személyi jövedelemadó
előleg
9. Érvényesített adó- és
járulékkedvezmények
10. Elszámolandó személyi
jövedelemadó
11. Gyermek(-ek) neve
12. Adóazonosító jele
13. Házastárs/élettárs neve
14. Adóazonosító jele

munkavállalók,
megbízottak

Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

Bér- és Munkaügyi Csoport
munkavállalói
(2011 Budakalász,
Martinovics u. 13)

Bér- és munkaügyi csoport
munkavállalói

munkaviszony megszünését
követő 5 év

hatóság irányába történő
adatszolgáltatás céljából

az érintett személyes adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja
alapján
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1. Családi és utónév

1. Családi és utónév

2003. évi LXXXIV törvény az egészségügyi
tevékenység végzésének egyes kérdéseiről,
társasági belső szabályozás: Munkaügyi
szabályzat
X.5.6.sz melléklet

2012. évi I. törvény a munka
törvénykönyvéről

2003. évi V. törvény a Polgári
Törvénykönyvről
1995. évi CXVII törvény a személyi
jövedelemadóról, társasági belső szabályozás:
nem
Munkaügyi Szabályzat
X.4.3.sz melléklet

2003. évi V. törvény a Polgári
Törvénykönyvről
1995. évi CXVII törvény a személyi
jövedelemadóról, társasági belső szabályozás:
nem
Munkaügyi Szabályzat
X.4.4.sz melléklet

2003. évi V. törvény a Polgári
Törvénykönyvről
1995. évi CXVII törvény a személyi
jövedelemadóról, társasági belső szabályozás:
nem
Munkaügyi Szabályzat
X.4.5.sz melléklet

2012. évi I. törvény
a munka törvénykönyvéről

1995. évi CXVII törvény a személyi
jövedelemadóról

aktív dokumentáció munkaügyi
IT és papír
iroda, zárt iratszekrény,
Jdolber program
alapon
archivált dokumentumok külső,
zárt irattár

1. Munkavállaló neve
2. Születési helye, ideje
3. Anyja neve
4. Adóazonosító
5. Lakcím
6. Biztosításban töltött idő
7. Járulékalapot képező jövedelem
összege
8. Levont járulékok összege
9. Érvényesített járulékkedvezmény
összege

2012. évi I. törvény a Munka
Törvénykönyvéről
1995. évi CXVII törvény a személyi
jövedelemadóról

munkavállalók,
megbízottak

Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

Bér- és Munkaügyi Csoport
munkavállalói
(2011 Budakalász,
Martinovics u. 13)

Bér- és munkaügyi csoport
munkavállalói

munkaviszony megszünését
követő 5 év

hatóság irányába történő
adatszolgáltatás céljából

az érintett személyes adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja
alapján
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1. Munkavállaló neve
2. Adóazonosító jele
3. Kedvezményre való jogosultság
4. Eltartott(-ak) neve
5. Adóazonosító jele
6. TAJ száma
Adóelőleg nyilatkozat a
Személyazonosító és
7. Lakcíme
családi adó- és
egyéb személyes
8. Eltartotti minőség
járulékkedvezmény
adat
9. Jogosultsági jogcím
érvényesítéséről
10. Házastárs/élettárs neve
11. Születési helye, ideje
12. Anyja születési neve
13. TAJ száma
14. Adóazonosító jele
15. Lakcíme

munkavállalók,
megbízottak

Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

Bér- és Munkaügyi Csoport
munkavállalói
(2011 Budakalász,
Martinovics u. 13)

Bér- és munkaügyi csoport
munkavállalói

munkaviszony megszünését
követő 5 év

hatóság irányába történő
adatszolgáltatás céljából

az érintett személyes adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja
alapján
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1. Munkavállaló neve
Személyazonosító és Adóelőleg nyilatkozat a 2. Adóazonosító jele
egyéb személyes
3. Szervezeti egység
személyi kedvezmény
adat
4. Személyi kedvezményre való
érvényesítéséről
jogosultság jellege

munkavállalók,
megbízottak

Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

Bér- és Munkaügyi Csoport
munkavállalói
(2011 Budakalász,
Martinovics u. 13)

Bér- és munkaügyi csoport
munkavállalói

munkaviszony megszünését
követő 5 év

hatóság irányába történő
adatszolgáltatás céljából

az érintett személyes adatai

55

Adatlap a
munkáltatótól származó
Személyazonosító és
jövedelemről, az adó és
egyéb személyes
adóelőleg levonásárók a
adat
munkaviszony
megszűnésekor

1. Munkavállaló neve
2. Születési helye, ideje
3. Anyja neve
4. Adóazonosító
5. Állampolgárság
6. Lakcím
7. Bruttó jövedelmi adatok
8. Levont személyi jövedelemadó
előleg
9. Érvényesített adó- és
járulékkedvezmények

munkavállalók,
megbízottak

Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

Bér- és Munkaügyi Csoport
munkavállalói
(2011 Budakalász,
Martinovics u. 13)

Bér- és munkaügyi csoport
munkavállalói

munkaviszony megszünését
követő 5 év

hatóság irányába történő
adatszolgáltatás céljából

az érintett személyes adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja
alapján

56

Munkáltatói igazolás
Személyazonosító és
(munkaviszony
egyéb személyes
megszűnésére
adat
tekintettel)

1. Munkavállaló neve
2. Születési helye, ideje
3. Anyja neve
4. Adóazonosító
5. Állampolgárság
6. Lakcím
7. Munkaviszony kezdete – vége
8. Munkakör, beosztás
9. Jogviszony megszűnésének módja
10. Magánnyugdíjpénztári tagság
adatai
11. Adó- és járuléktartozás adatai
12. Letiltás adatai

munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

Bér- és Munkaügyi Csoport
munkavállalói
(2011 Budakalász,
Martinovics u. 13)

Bér- és munkaügyi csoport
munkavállalói

munkaviszony megszünését
követő 3 év

jogviszony lezárása céljából az érintett személyes adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja
alapján

2012. évi I. törvény
a munka törvénykönyvéről
1995. évi CXVII törvény a személyi
jövedelemadóról
1994. évi LIII tv a bírósági végrehajtásról

munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

Bér- és Munkaügyi Csoport
munkavállalói
(2011 Budakalász,
Martinovics u. 13)

Bér- és munkaügyi csoport
munkavállalói

munkaviszony megszünését
követő 5 év

jogviszony lezárása céljából az érintett személyes adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja
alapján

2012. évi I. törvény a munka
törvénykönyvéről
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1. Munkavállaló neve
2. Születési helye, ideje
3. Anyja neve
4. TAJ szám
Személyazonosító és Igazolólap álláskeresési
5. Lakcím, tartózkodási hely
egyéb személyes
járadék és álláskeresési
6. Munkaköre EOR szerint
adat
segély megállapításához
7. Munkaviszony kezdete - vége
8. Járulékalapot képező jövedelem
összege
9. Szerződés szerinti jövedelem

2012. évi I. törvény
a munka törvénykönyvéről
1995. évi CXVII törvény a személyi
jövedelemadóról
1994. évi LIII tv a bírósági végrehajtásról

52

Igazolás a levont
Személyazonosító és
járulékok összegéről és
egyéb személyes
azok alapjául szolgáló
adat
jövedelmekről

1. Munkavállaló neve
2. Születési helye, ideje
3. Anyja neve
4. Lakcím, tartózkodási hely
5. TAJ szám
6. Állampolgárság
7. Tartási kötelezettségekre
vonatkozó adatok

2012. évi I. törvény a Munka
Törvénykönyvéről
1995. évi CXVII törvény a személyi
jövedelemadóról

2012. évi I. törvény a Munka
Törvénykönyvéről
Az érintett hozzájárulása 1995. évi CXVII törvény a személyi
GDPR 6. cikk (1) bekezdés
jövedelemadóról
a) pontja alapján

2012. évi I. törvény a Munka
Törvénykönyvéről
1995. évi CXVII törvény a személyi
jövedelemadóról

nem

nem

nem

aktív dokumentáció munkaügyi
IT és papír
iroda, zárt iratszekrény,
Jdolber program
alapon
archivált dokumentumok külső,
zárt irattár

nem

nem

igen

aktív dokumentáció munkaügyi
hatóságok felé, jogszabályokban
IT és papír
iroda, zárt iratszekrény,
meghatározott adattartalommal
Jdolber program
alapon
archivált dokumentumok külső,
további ügyintézés céljából
zárt irattár

nem

nem

igen

aktív dokumentáció munkaügyi
hatóságok felé, jogszabályokban
IT és papír
iroda, zárt iratszekrény,
meghatározott adattartalommal
Jdolber program
alapon
archivált dokumentumok külső,
további ügyintézés céljából
zárt irattár

nem

nem

nem

aktív dokumentáció munkaügyi
IT és papír
iroda, zárt iratszekrény,
Jdolber program
alapon
archivált dokumentumok külső,
zárt irattár

nem

nem

nem

aktív dokumentáció munkaügyi
IT és papír
iroda, zárt iratszekrény,
Jdolber program
alapon
archivált dokumentumok külső,
zárt irattár

nem

nem

nem

aktív dokumentáció munkaügyi
IT és papír
iroda, zárt iratszekrény,
Jdolber program
alapon
archivált dokumentumok külső,
zárt irattár

nem

nem

nem

aktív dokumentáció munkaügyi
IT és papír
iroda, zárt iratszekrény,
Jdolber program
alapon
archivált dokumentumok külső,
zárt irattár

1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás
elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

58

Adatlap a bírósági
Személyazonosító és
végzéssel meghatározott
egyéb személyes
tartási
adat
kötelezettségekről

munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

Bér- és Munkaügyi Csoport
munkavállalói
(2011 Budakalász,
Martinovics u. 13)

Bér- és munkaügyi csoport
munkavállalói

munkaviszony megszünését
követő 5 év

munkavállalói kötelezettség
teljesítésének elősegítése
az érintett személyes adatai
céljábó

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja
alapján
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1. Biztosított neve
2. Születési neve
3. Anyja neve
4. Születési helye, ideje
Igazolvány a biztosítási
5. TAJ száma
Személyazonosító és jogviszonyról és az
6. Korábbi foglalkoztató(-k) neve,
egyéb személyes
munkavállalók
egészségbiztosítási
bélyegzőlenyomata
adat
ellátásokról
7. Korábbi jogviszony(-ok) kezdete –
(KPE 160/B r.sz)
vége
8. Biztosítás szünetelése
9. Pénzbeli ellátás kezdete, vége,
jogcíme, összege

Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

TB ügyintéző
2011 Budakalász,
Martinovics utca 13

Bér- és munkaügyi csoport
munkavállalói

munkaviszony megszünését
követő 5 év

jogviszony létesítése és
fenntartása céljából

az érintett személyes adatai

2012. évi I. törvény
Az érintett hozzájárulása - a munka törvénykönyvéről
GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1997. évi LXXXIII. törvény és 217/1997
a) pontja alapján
(XII.1) HVR a kötelező egészségbiztosítás
ellátásairól (EbTv)

nem

nem

nem

Papír
alapon

60

1. Munkavállaló neve
2. Születési éve
3. TAJ száma
4. Anyja neve
5. Lakcíme
Személyazonosító és Orvosi igazolás a
6. Keresőképtelenség kezdete – vége
különleges adat
munkavállalók
keresőképtelen (terhes)
7. Keresőképtelenség kódja
(egészségügyi adat) állományba vételről
8. Gyermek neve (gyermekápolás
esetén)
9. TAJ száma
10. Születési dátuma
11. Anyja neve

Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

Érintett munkavállaló

Bér- és munkaügyi csoport
munkavállalói
Adott szervezeti egység
adminisztrációja

Az adatfelvételtől számított
legalább 30 évig kell megőrizni
biztosítási jogviszonyra
az egészségügyi
való jogosultság
dokumentációt
megállapítása céljából
(személyazonosító +
egészségügyi adatok)

az érintett különleges és
személyes adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja
alapján

2012. évi I. törvény
a munka törvénykönyvéről
2011. évi CXII. törvény
az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról
1997. évi LXXXIII. törvény és 217/1997
(XII.1) HVR a kötelező egészségbiztosítás
ellátásairól (EbTv)

nem

igen

adott szervezeti egység
adminisztrációja
igen
leigazoltatás céljából

hatóságok felé, jogszabályokban
Papír
meghatározott adattartalommal
alapon
további ügyintézés céljából

aktív dokumentáció munkaügyi
iroda, zárt iratszekrény,
archivált dokumentumok külső,
zárt irattár

61

Személyazonosító és Orvosi igazolás
különleges adat
folyamatos
(egészségügyi adat) keresőképtelenségről

Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

Érintett munkavállaló

Bér- és munkaügyi csoport
munkavállalói
Adott szervezeti egység
adminisztrációja

Az adatfelvételtől számított
legalább 30 évig kell megőrizni
az egészségügyi
jogviszony fenntartása
dokumentációt
céljából
(személyazonosító +
egészségügyi adatok)

az érintett különleges és
személyes adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja
alapján

2012. évi I. törvény
a munka törvénykönyvéről
1997. évi LXXXIII. törvény és 217/1997
(XII.1) HVR a kötelező egészségbiztosítás
ellátásairól (EbTv)

nem

igen

adott szervezeti egység
adminisztrációja
igen
leigazoltatás céljából

hatóságok felé, jogszabályokban
Papír
meghatározott adattartalommal
alapon
további ügyintézés céljából

aktív dokumentáció munkaügyi
iroda, zárt iratszekrény,
archivált dokumentumok külső,
zárt irattár

1.1. Munkavállaló neve
2. Születési éve
3. TAJ száma
4. Anyja neve
5. Lakcíme
6. Keresőképtelenség -tól -ig
7. Keresőképtelenség kódja

munkavállalók

az aktív dokumentáció
munkaügyi iroda, zárt
iratszekrény,

1. Munkavállaló neve
2. Anyja neve
Személyazonosító és Igazolás fekvőbeteg
3. TAJ száma
különleges adat
gyógyintézetben történő 4. Születési dátuma
(egészségügyi adat) gyógykezelésről
5. Lakcíme
6. Ellátás kezdete – vége
7. Keresőképtelenség kódja

munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

Érintett munkavállaló

Bér- és munkaügyi csoport
munkavállalói
Adott szervezeti egység
adminisztrációja

Az adatfelvételtől számított
legalább 30 évig kell megőrizni
az egészségügyi
jogviszony fenntartása
dokumentációt
céljából
(személyazonosító +
egészségügyi adatok)

az érintett különleges és
személyes adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja
alapján

2012. évi I. törvény
a munka törvénykönyvéről
1997. évi LXXXIII. törvény és 217/1997
(XII.1) HVR a kötelező egészségbiztosítás
ellátásairól (EbTv)

nem

igen

adott szervezeti egység
adminisztrációja
igen
leigazoltatás céljából

hatóságok felé, jogszabályokban
Papír
meghatározott adattartalommal
alapon
további ügyintézés céljából

aktív dokumentáció munkaügyi
iroda, zárt iratszekrény,
archivált dokumentumok külső,
zárt irattár

Személyazonosító és
Segélyezési egyéni
különleges adat
pótlap
(egészségügyi adat)

1. Családi és utónév
2. Születési Családi és utónév
3. Születési hely, idő
4. Anyja neve
5. TAJ száma
6. Lakcíme
7. Foglalkozása
8. Számlaszáma
9. Iskolai tanulmányok
megszűnésének időpontja
munkavállalók
10. Jelenlegi biztosítási jogviszony
kezdete
11. Folyamatos biztosítási idő kezdete
12. Biztosítás szünetelése
13. Keresőképtelenség(ek) kezdetevége
14. Ellátás fajtája
15. Ellátás napi összege, kifizetés
dátuma, kifizetett összeg

Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

TB ügyintéző
2011 Budakalász,
Martinovics utca 13

Bér- és munkaügyi csoport
munkavállalói

Az adatfelvételtől számított
legalább 30 évig kell megőrizni
az egészségügyi
jogviszony fenntartása
dokumentációt
céljából
(személyazonosító +
egészségügyi adatok)

az érintett különleges és
személyes adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja
alapján

2012. évi I. törvény
a munka törvénykönyvéről
1997. évi LXXXIII. törvény és 217/1997
(XII.1) HVR a kötelező egészségbiztosítás
ellátásairól (EbTv)

nem

nem

nem

Papír
alapon

aktív dokumentáció munkaügyi
iroda, zárt iratszekrény,
archivált dokumentumok külső,
zárt irattár

64

Személyazonosító és Gyermekápolási
egyéb személyes
táppénz nyilvántartási
adat
pótlap

1. Munkavállaló neve
2. TAJ száma
3. Folyósítási cím
4. Gyermek neve
5. TAJ száma
6. Születési idő
7. Egyedülállóság időtartama
8. GYÁP kezdete-vége
9. Ellátás napi összege, kifizetés
dátuma, kifizetett összeg

munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

TB ügyintéző
2011 Budakalász,
Martinovics utca 13

Bér- és munkaügyi csoport
munkavállalói

A munkaviszony
megszüntetésétől számított 5
év

jogviszony fenntartása
céljából

az érintett különleges és
személyes adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja
alapján

2012. évi I. törvény
a munka törvénykönyvéről
1997. évi LXXXIII. törvény és 217/1997
(XII.1) HVR a kötelező egészségbiztosítás
ellátásairól (EbTv)

nem

nem

nem

Papír
alapon

aktív dokumentáció munkaügyi
iroda, zárt iratszekrény,
archivált dokumentumok külső,
zárt irattár

65

Személyazonosító és Határozat CSED /
egyéb személyes
GYED ellátás
adat
megállapítására

munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

TB ügyintéző
2011 Budakalász,
Martinovics utca 13

Bér- és munkaügyi csoport
munkavállalói

A munkaviszony
megszüntetésétől számított 5
év

jogviszony fenntartása
céljából

az érintett személyes adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja
alapján

2012. évi I. törvény
a munka törvénykönyvéről
1997. évi LXXXIII. törvény és 217/1997
(XII.1) HVR a kötelező egészségbiztosítás
ellátásairól (EbTv)

nem

nem

nem

Papír
alapon

aktív dokumentáció munkaügyi
iroda, zárt iratszekrény,
archivált dokumentumok külső,
zárt irattár

munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

TB ügyintéző
2011 Budakalász,
Martinovics utca 13

Bér- és munkaügyi csoport
munkavállalói

A munkaviszony
megszüntetésétől számított 5
év

jogviszony fenntartása
céljából

az érintett személyes adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja
alapján

2012. évi I. törvény
a munka törvénykönyvéről
1997. évi LXXXIII. törvény és 217/1997
(XII.1) HVR a kötelező egészségbiztosítás
ellátásairól (EbTv)

nem

nem

nem

Papír
alapon

aktív dokumentáció munkaügyi
iroda, zárt iratszekrény,
archivált dokumentumok külső,
zárt irattár

munkavállalók

Az illetékes
Egészségbiztosítási Pénztár
az adatkezelő, a Gálfi Béla TB ügyintéző
Nonprofit Kft. (2011
2011 Budakalász,
Budakalász, Martinovics u. Martinovics utca 13
13.) kizárólag
adatfeldolgozó

Bér- és munkaügyi csoport
munkavállalói

A munkaviszony
megszüntetésétől számított 5
év

jogviszony fenntartása
céljából

az érintett különleges és
személyes adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja
alapján

2012. évi I. törvény
a munka törvénykönyvéről
1997. évi LXXXIII. törvény és 217/1997
(XII.1) HVR a kötelező egészségbiztosítás
ellátásairól (EbTv)

nem

nem

nem

Papír
alapon

aktív dokumentáció munkaügyi
iroda, zárt iratszekrény,
archivált dokumentumok külső,
zárt irattár

munkavállalók

Az illetékes
Egészségbiztosítási Pénztár
az adatkezelő, a Gálfi Béla TB ügyintéző
Nonprofit Kft. (2011
2011 Budakalász,
Budakalász, Martinovics u. Martinovics utca 13
13.) kizárólag
adatfeldolgozó

Bér- és munkaügyi csoport
munkavállalói

A munkaviszony
megszüntetésétől számított 5
év

jogviszony fenntartása
céljából

az érintett különleges és
személyes adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja
alapján

2012. évi I. törvény
a munka törvénykönyvéről
1997. évi LXXXIII. törvény és 217/1997
(XII.1) HVR a kötelező egészségbiztosítás
ellátásairól (EbTv)

nem

nem

nem

Papír
alapon

aktív dokumentáció munkaügyi
iroda, zárt iratszekrény,
archivált dokumentumok külső,
zárt irattár

munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

A baleset helyszíne szerint
illetékes szervezeti egység
vezetője

Ügyvezető Igazgató
A baleset helyszíne szerint
illetékes szervezeti egység
vezetője
Munka- és Tűzvédelmi
megbízott
Munkahelyi vezető

A munkaviszony
megszüntetésétől számított 3
év

jogviszony fenntartása
céljából

az érintett különleges és
személyes adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja
alapján

nem

igen

az érintett szervezeti
igen
egység vezetője részére

Munka- és Tűzvédelmi
megbízott
hatóságok felé további
ügyintézés céljából

Papír
alapon

aktív dokumentáció munkaügyi
iroda, zárt iratszekrény,
archivált dokumentumok külső,
zárt irattár

munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

A baleset helyszíne szerint
illetékes szervezeti egység
vezetője

Ügyvezető Igazgató
A baleset helyszíne szerint
illetékes szervezeti egység
vezetője
Munka- és Tűzvédelmi
megbízott
Munkahelyi vezető

A munkaviszony
megszüntetésétől számított 3
év

jogviszony fenntartása
céljából

az érintett különleges és
személyes adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja
alapján

nem

igen

az érintett szervezeti
igen
egység vezetője részére

Munka- és Tűzvédelmi
megbízott
hatóságok felé további
ügyintézés céljából

Papír
alapon

aktív dokumentáció munkaügyi
iroda, zárt iratszekrény,
archivált dokumentumok külső,
zárt irattár

62

63

66

1. Munkavállaló neve
2. Születési helye, ideje
3. TAJ száma
4. Lakcíme
5. Gyermek(-ek) neve
6. Születési helye, ideje
7. TAJ száma
8. Ellátás kezdete-vége
9. Ellátás naptári napi összege
1. Munkavállaló neve
2. Születési helye, ideje
3. TAJ száma
Személyazonosító és
4. Lakcíme
Nyilatkozat csed – gyed
egyéb személyes
5. Bankszámlaszáma
együttes igényléséhez
adat
6. Gyermek(-ek) neve
7. Születési helye, ideje
8. TAJ száma
9. Ellátás kezdete-vége

1. Munkavállaló neve
2. Születési helye, ideje
3. TAJ száma
4. Lakcíme
5. Ellátás jogcíme

67

Személyazonosító és
Ellátást elutasító
egyéb személyes
határozat
adat

68

1. Munkavállaló neve
Személyazonosító és
2. Születési helye, ideje
Visszafizetésre kötelező
egyéb személyes
3. TAJ száma
határozat
adat
4. Lakcíme
5. Ellátás jogcíme

69

70

Személyazonosító és
Üzemi baleseti
különleges adat
jegyzőkönyv
(egészségügyi adat)

1. Munkavállaló neve
2. Születési helye, ideje
3. Neme
4. TAJ száma
5. Anyja neve
6. Lakcíme
7. Telefonszáma
8. Bankszámlaszáma
9. Munkahely neve, címe,
telefonszáma
10. Baleset jellege, időpontja,
helyszíne
11. Baleset leírása
12. Balesetet okozó személy neve
13. Címe
14. Telefonszáma
15. Balesetet okozó gépjármű
tulajdonosának / üzembentartójának
neve
16. Lakcíme
17. Telefonszáma

Munkaképtelenséget
Személyazonosító és
nem eredményező
különleges adat
munkabaleseti
(egészségügyi adat)
bejelentőlap

1. Munkavállaló neve
2. Születési neve
3. Születési helye, ideje
4. Neme
5. Állampolgársága
6. TAJ száma
7. Anyja neve
8. Lakcíme
9. Telefonszáma
10. Bankszámlaszáma
11. Biztosítási jogviszony kezdete
12. Munkaköre, FEOR száma
13. Baleset időpontja, helyszíne,
körülményei

2012. évi I. törvény a munka
törvénykönyvéről
1997. évi LXXXIII. törvény és 217/1997
(XII.1) HVR a kötelező egészségbiztosítás
ellátásairól (EbTv)
1993.évi XCIII. törvény a munkavédelemről

2012. évi I. törvény
a munka törvénykönyvéről
1997. évi LXXXIII. törvény és 217/1997
(XII.1) HVR a kötelező egészségbiztosítás
ellátásairól (EbTv)

71

Személyazonosító és
különleges adat
Baleseti nyilatkozat
(egészségügyi adat)

1. Családi és utónév
2. Lakcím
3. Születési hely, idő
4. TAJ szám
5. Baleset időpontja
6. Baleset körülményei

munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

munkavállaló

Bér- és munkaügyi csoport
munkavállalói

A munkaviszony
megszüntetésétől számított 3
év

jogviszony fenntartása
céljából

az érintett különleges és
személyes adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja
alapján

2012. évi I. törvény
a munka törvénykönyvéről
1997. évi LXXXIII. törvény és 217/1997
(XII.1) HVR a kötelező egészségbiztosítás
ellátásairól (EbTv)

nem

nem

nem

Papír
alapon

aktív dokumentáció munkaügyi
iroda, zárt iratszekrény,
archivált dokumentumok külső,
zárt irattár

72

Személyazonosító és
Üzemi balesetet
különleges adat
elismerő határozat
(egészségügyi adat)

1. Munkavállaló neve
2. Születési helye, ideje
3. TAJ száma
4. Lakcíme
5. Baleset dátuma
6. Baleset egészségkárosító
következménye

munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

TB ügyintéző
2011 Budakalász,
Martinovics utca 13

Bér- és munkaügyi csoport
munkavállalói

A munkaviszony
megszüntetésétől számított 3
év

jogviszony fenntartása
céljából

az érintett különleges és
személyes adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja
alapján

2012. évi I. törvény
a munka törvénykönyvéről
1997. évi LXXXIII. törvény és 217/1997
(XII.1) HVR a kötelező egészségbiztosítás
ellátásairól (EbTv)

nem

nem

igen

hatóságok felé, jogszabályokban
Papír
meghatározott adattartalommal
alapon
további ügyintézés céljából

aktív dokumentáció munkaügyi
iroda, zárt iratszekrény,
archivált dokumentumok külső,
zárt irattár

73

Személyazonosító és
Úti üzemi balesetet
különleges adat
elismerő határozat
(egészségügyi adat)

1. Munkavállaló neve
2. Születési helye, ideje
3. TAJ száma
4. Lakcíme
5. Baleset dátuma
6. Baleset egészségkárosító
következménye

munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

TB ügyintéző
2011 Budakalász,
Martinovics utca 13

Bér- és munkaügyi csoport
munkavállalói

A munkaviszony
megszüntetésétől számított 3
év

jogviszony fenntartása
céljából

az érintett különleges és
személyes adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja
alapján

2012. évi I. törvény
a munka törvénykönyvéről
1997. évi LXXXIII. törvény és 217/1997
(XII.1) HVR a kötelező egészségbiztosítás
ellátásairól (EbTv)

nem

nem

igen

hatóságok felé, jogszabályokban
Papír
meghatározott adattartalommal
alapon
további ügyintézés céljából

aktív dokumentáció munkaügyi
iroda, zárt iratszekrény,
archivált dokumentumok külső,
zárt irattár

74

Személyazonosító és
Üzemi balesetet
különleges adat
elutasító határozat
(egészségügyi adat)

1. Munkavállaló neve
2. Születési helye, ideje
3. TAJ száma
4. Lakcíme
5. Baleset dátuma
6. Baleset egészségkárosító
következménye

munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

TB ügyintéző
2011 Budakalász,
Martinovics utca 13

Bér- és munkaügyi csoport
munkavállalói

A munkaviszony
megszüntetésétől számított 3
év

jogviszony fenntartása
céljából

az érintett különleges és
személyes adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja
alapján

2012. évi I. törvény
a munka törvénykönyvéről
1997. évi LXXXIII. törvény és 217/1997
(XII.1) HVR a kötelező egészségbiztosítás
ellátásairól (EbTv)

nem

nem

igen

hatóságok felé, jogszabályokban
Papír
meghatározott adattartalommal
alapon
további ügyintézés céljából

aktív dokumentáció munkaügyi
iroda, zárt iratszekrény,
archivált dokumentumok külső,
zárt irattár

75

Igazolás üzemi
Személyazonosító és
balesettel
különleges adat
összefüggésben rendelt
(egészségügyi adat)
ellátásokról

1. Munkavállaló neve
2. TAJ száma
3. Ellátás megnevezése (gyógyszer,
munkavállalók
gyógyászati segédeszköz, gyógyászati
ellátás)

Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

érintett munkavállaló

Bér- és munkaügyi csoport
munkavállalói

A munkaviszony
megszüntetésétől számított 3
év

jogviszony fenntartása
céljából

az érintett különleges és
személyes adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja
alapján

2012. évi I. törvény
a munka törvénykönyvéről
1997. évi LXXXIII. törvény és 217/1997
(XII.1) HVR a kötelező egészségbiztosítás
ellátásairól (EbTv)

nem

nem

igen

hatóságok felé, jogszabályokban
Papír
meghatározott adattartalommal
alapon
további ügyintézés céljából

aktív dokumentáció munkaügyi
iroda, zárt iratszekrény,
archivált dokumentumok külső,
zárt irattár

76

Különleges adat

1. Munkavállaló neve
2. Születési helye, ideje
3. TAJ száma
4. Lakcíme
5. Ellátás jogcíme

munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

TB ügyintéző
2011 Budakalász,
Martinovics utca 13

Bér- és munkaügyi csoport
munkavállalói

jogszabályban meghatározott
elévülési időn belül

jogviszony fenntartása
céljából

az érintett különleges és
személyes adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja
alapján

2012. évi I. törvény
a munka törvénykönyvéről
1997. évi LXXXIII. törvény és 217/1997
(XII.1) HVR a kötelező egészségbiztosítás
ellátásairól (EbTv)

nem

nem

nem

Papír
alapon

aktív dokumentáció munkaügyi
iroda, zárt iratszekrény,
archivált dokumentumok külső,
zárt irattár

munkavállalók

Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

Hiánypótló végzés

Adatlap nyugdíjas
munkavállalók részére
2019.
Különleges adat
január 77.

1. Munkavállaló neve
2. Születési név
3. Nyugdíjas törzsszám
4. Nyugdíjba vonulás dátuma
5. Nyugdíj típusa

FINANSZÍROZÁS
Adatvagyon elem

Sorszám

Adat kategória

Adatkezelési nyilvántartás

Kezelt adatok köre

Kezelt adatok
típusa

Adatkezelő
Érintettek köre neve és
elérhetősége

Adatgazda neve és
elérhetősége

Kinek van
hozzáférése
ehhez a
személyes
adathoz?
(kérjük, hogy a
pozíciót jelölje
meg)

Meddig őrzik ezt a személyes
adatot?

Adatkezelés helye
Adattovábbítás intézményen
belül

Adatkezelés

Adatfeldolgozás

Milyen célból
Mi az adatok
kezelik ezt a
forrása?
személyes adatot?

Átadják ezt a
személyes
adatot
Ha igen, milyen célból?
adatfeldolgozó
nak?
(igen/nem)

Mi az adatkezelés
jogalapja?

Mi az adatkezelés jogalapja?
Megjegyzés mező

Adatfeldolgozó neve és
elérhetősége

igen/nem

Harmadik fél

Adatok tárolása

Történike
adattová
bbítás
harmadi
k félnek?

Milyen módon
történik a
személyes
adat tárolása?
(IT
rendszeren /
papír alapon /
egyéb módon)

Ha igen,
kinek és
milyen
célból?

Milyen IT
rendszer(
ek)
tárolja(á
k) az
adatot?

Milyen
helyszínen
történik a
papír alapú
dokumentumo
k fizikai
tárolása?

1.
Szabadfoglalkozású
személy családi és
utóneve

1.

Személyazonosító és
egyéb személyes adat

Szabadfoglalkozású
2. Lakcím
szerződés
(Egészségügyi
feladatok ellátására) és
módosításai

állományban
nem lévő
orvosok

Gálfi Béla
Nonprofit Kft. 2011
finanszírozási
finanszírozási előadó
Budakalász,
előadó
Martinovics u.
13.

a Társaságnál
A jogviszoy megszűnését követő
egészségügyi
5 év
feladat ellátására

az érintett és az
intézmény közötti
szerződés megkötése - a
a
GDPR 6. cikk (1) b)
szabadfoglalkoz pontja alapján és az
ású orvos
intézmény jogi
személyi adatai kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja
alapján

Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes
kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXXIV. tv. 5. §
(6) bek. és 7. § (2) bek., az egészségügyről
szóló 1997. évi CLIV. törvény, az egészségügyi
szolgáltatás gyakorlásának általános
nem
feltételeiről, valamint a működési engedélyezési
eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm.
rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény

a Társaságnál
A jogviszoy megszűnését követő
egészségügyi
5 év
feladat ellátására

az érintett és az
intézmény közötti
szerződés megkötése - a
GDPR 6. cikk (1) b)
személyes
pontja alapján és az
közreműködő
intézmény jogi
személyes adatai
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja
alapján

Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes
kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXXIV. tv. 5. §
(6) bek., az egészségügyről szóló 1997. évi
CLIV. törvény, az egészségügyi szolgáltatás
gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a
nem
működési engedélyezési eljárásról szóló
96/2003. (VII.15.) Korm. rendelet, valamint a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény

igen

jogász, operatív
igazgató és
gazdasági
igazgató aláírás
előtt szingnálja, nem
pénzügy és orvos
igazgtó további
ügyintézés
céljából

papír alapon és
szekennelve

pénzügy, zárt
helyiség

igen

jogász, operatív
igazgató és
gazdasági
igazgató aláírás
előtt szingnálja, nem
pénzügy és orvos
igazgtó további
ügyintézés
céljából

papír alapon és
szekennelve

pénzügy, zárt
helyiség

3. Adószám

1. Személyes
közreműködő családi
és utóneve
2. Székhely
3. Képviselő neve

2.

3.

Személyazonosító és
egyéb személyes adat

Személyazonosító adat

Személyes
közreműködői
szerződés
(Egészségügyi
feladatok ellátására) és
annak módosítása(i)
4. Adószám

TAJ szám kérelem
(ellátottakra
vonatkozóan)

állományban
nem lévő
orvosok

1. Név
2. Előző név
3. Leánykori név
4. Anyja neve
5. Szül. dátum, hely

Gálfi Béla
Nonprofit Kft. 2011
finanszírozási
finanszírozási előadó
Budakalász,
előadó
Martinovics u.
13.

ellátottak

Gálfi Béla
Nonprofit Kft. 2011
finanszírozási
finanszírozási előadó
Budakalász,
előadó
Martinovics u.
13.

az ellátott
Az adatfelvételtől számított
egészségügyi
legalább 30 évig kell megőrizni a
ellátásának
vonatkozó egészségügyi
finanszírozása
adatokat
céljából

az érintett és az
intézmény jogi
az ellátott
kötelezettségének a
személyes adatai teljesítése - GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja
alapján

1997. évi CLIV. Törvény 22.§ - 22/A.§:
az egészségügyről és az 1997. évi XLVII.
törvény
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok kezeléséről és védelméről

ellátottak

Gálfi Béla
Nonprofit Kft. 2011
finanszírozási
finanszírozási előadó
Budakalász,
előadó
Martinovics u.
13.

az ellátott
Az adatfelvételtől számított
egészségügyi
legalább 30 évig kell megőrizni a
ellátásának
vonatkozó egészségügyi
finanszírozása
adatokat
céljából

az érintett és az
intézmény jogi
az ellátott ismert kötelezettségének a
személyes adatai teljesítése - GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja
alapján

43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 4. § (10) és
(11) bek., 1997. évi XLVII. törvény 22.§ 22/A.§
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok kezeléséről és védelméről

ellátottak

Gálfi Béla
Nonprofit Kft. 2011
finanszírozási
finanszírozási előadó
Budakalász,
előadó
Martinovics u.
13.

az ellátott
Az adatfelvételtől számított
egészségügyi
legalább 30 évig kell megőrizni a
ellátásának
vonatkozó egészségügyi
finanszírozása
adatokat
céljából

az érintett és az
intézmény jogi
az ellátott
kötelezettségének a
személyes adatai teljesítése - GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja
alapján

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről és az 1997. évi XLVII.
törvény 22.§ - 22/A.§:
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok kezeléséről és védelméről

hagyatéki
nyilvántartás
céljából

az intézmény jogi
kötelezettségének a
az elhunyt
teljesítése - GDPR 6. cikk
személyes adatai
(1) bekezdés c) pontja
alapján

1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok kezeléséről és védelméről,
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény

hagyatéki
nyilvántartás
céljából

az intézmény jogi
kötelezettségének a
az elhunyt
teljesítése - GDPR 6. cikk
személyes adatai
(1) bekezdés c) pontja
alapján

1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok kezeléséről és védelméről,
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény

hagyatéki
nyilvántartás
céljából

az intézmény jogi
kötelezettségének a
az elhunyt
teljesítése - GDPR 6. cikk
személyes adatai
(1) bekezdés c) pontja
alapján

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
törvény, 1997. évi XLVII. törvény az
egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok kezeléséről és védelméről

6. Neme

nem

igen

az adatlapot az
orvos igazgató
írja alá

igen

ügyvezető
igazgató írja alá

igen

Bp.
Főváros
Kormányh
ivatala,
Eü.Pénztá
papír alapon
ri
Szakigazg
atási
szerve
részére,
további

finanszírozási
előadó
irodájában, zárt
helyiség

igen

NEAK
(Nemzeti
Egészségb
papír alapon
iztosítási
Alapkezel
ő)

finanszírozási
előadó
irodájában, zárt
helyiség

igen

NEAK
(Nemzeti
Egészségb
papír alapon
iztosítási
Alapkezel
ő)

finanszírozási
előadó
irodájában, zárt
helyiség

nem

papír alapon

finanszírozási
előadó
irodájában, zárt
helyiség

papír alapon

finanszírozási
előadó
irodájában, zárt
helyiség

1. Beteg neve

4.

Személyazonosító és
egyéb személyes adat

TAJ szám kérelem
(adathiányos betegnél)
2. Törzsszáma

1. Beteg neve
2. Születési dátum
3. Törzsszám

5.

6.

7.

8.

Személyazonosító és
egyéb személyes adat

EU kártya másolat
kérelem

4. Állampolgárság
1. Elhunyt
neve/Leánykori neve
2. Szül. adatai
Feljegyzés(elhunyt
Személyazonosító adat
elhunytak
letétjéről, tartozásáról) (hely/dátum)
3. Anyja neve
4. Lakcíme
1. Elhunyt
neve/Leánykori neve
Leltár (elhunyt ápolt
Személyazonosító adat
2. Szül. adatai
elhunytak
hagyatékáról)
(hely/dátum)
3. Anyja neve
1. Elhunyt
neve/Leánykori neve
Tájékoztatás kérés
2. Szül. adatai
Polgármesteri Hivatal (hely/dátum)
részére (térítési díj
3. Anyja neve
Személyazonosító adat
elhunytak
követelés/hagyatéki
letét érvényesítése
céljából)
4. Lakcíme

Gálfi Béla
Nonprofit Kft. 2011
Budakalász,
Martinovics u.
13.
Gálfi Béla
Nonprofit Kft. 2011
Budakalász,
Martinovics u.
13.

Az érintett halálát követő 5 év,
Szociális
Szociális
legfeljebb a vonatkozó hagyatéki
munkás/tutor/esetme munkás/tutor/eset
eljárás jogerős befejezését
nedzser
menedzser
követő 1 év

finanszírozási
előadó

Az érintett halálát követő 5 év,
legfeljebb a vonatkozó hagyatéki
eljárás jogerős befejezését
követő 1 év

Gálfi Béla
Nonprofit Kft. 2011
finanszírozási
finanszírozási előadó
Budakalász,
előadó
Martinovics u.
13.

Az érintett halálát követő 5 év,
legfeljebb a vonatkozó hagyatéki
eljárás jogerős befejezését
követő 1 év

finanszírozási előadó

nem

nem

igen

nem

nem

nem

igen

igen

A Magyarorszag.hu üzemeltetője a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt. NISZ Zrt.), mint
adatfeldolgozó adja a hivatkozott portál
szakmai-technikai-műszaki hátteret,
amit folyamatosan karbantart.

Magyarország.hu/
Cégkapu - NISZ Zrt.
(1081 Budapest,
Csokonai utca 3.)

nem

ügyvezető
igazgató írja alá

Szociális
munkásnak/tutorn
ak/esetmenedzser
nem
nek 3 pld,
folyószámla
ügyintézőnek 1

igen

Illetékes
Polgármes
teri
papír alapon, IT
Hivatal,
Cégkapu
alapon
további
ügyintézés
céljából

finanszírozási
előadó
irodájában, zárt
helyiség

9.

10.

11.

12.

1. Elhunyt
neve/Leánykori neve
2. Szül. adatai
PH válasz tájékoztatás (hely/dátum)
Személyazonosító adat
3. Anyja neve
kérésre
4. Lakcíme
5. Közjegyző
neve,címe
1. Elhunyt
neve/Leánykori neve
Tájékoztatás kérés
2. Szül. adatai
(Közjegyző felé
Személyazonosító adat
(hely/dátum)
örökösök felkutatása
3. Anyja neve
céljából)
4. Lakcíme
1. Elhunyt
neve/Leánykori neve
2. Szül. adatai
(hely/dátum)
3. Anyja neve
Személyazonosító és
Hagyatékátadó végzés
4. Lakcíme
egyéb személyes adat
5. Örökös/ök neve
6. Szül. adatai
7. Anyja neve
8. Lakcíme
1. Elhunyt
neve/Leánykori neve
2. Szül. adatai
(hely/dátum)
Közjegyzői idézés
3. Anyja neve
Személyazonosító adat
hagyatéki tárgyalásra

elhunytak

Gálfi Béla
Nonprofit Kft. 2011
Polgármesteri
Budakalász,
Hivatal
Martinovics u.
13.

elhunytak

Gálfi Béla
finanszírozási
Nonprofit Kft. finanszírozási előadó
2011 Budakalász,
előadó
Martinovics u. 13.

Az érintett halálát követő 5 év,
legfeljebb a vonatkozó hagyatéki
eljárás jogerős befejezését követő 1
év

elhunytak /

Gálfi Béla
Nonprofit Kft. 2011
finanszírozási
finanszírozási előadó
Budakalász,
előadó
Martinovics u.
13.

Az érintett halálát követő 5 év,
legfeljebb a vonatkozó hagyatéki
eljárás jogerős befejezését
követő 1 év

hagyatéki
nyilvántartás
céljából

elhunytak

Gálfi Béla
Nonprofit Kft. 2011
finanszírozási
finanszírozási előadó
Budakalász,
előadó
Martinovics u.
13.

Az érintett halálát követő 5 év,
legfeljebb a vonatkozó hagyatéki
eljárás jogerős befejezését
követő 1 év

elhunytak

Gálfi Béla
Nonprofit Kft. 2011
finanszírozási
finanszírozási előadó
Budakalász,
előadó
Martinovics u.
13.

1. Elhunyt
neve/Leánykori neve
2. Szül. adatai
(hely/dátum)
elhunytak,
3. Anyja neve
örökösök
4. Örökös(ök)neve
5. Közjegyző neve
6. Ügyiratszám

Gálfi Béla
Nonprofit Kft. 2011
finanszírozási
finanszírozási előadó
Budakalász,
előadó
Martinovics u.
13.

4. Lakcíme
1. Elhunyt beteg
neve
13.

14.

Személyazonosító és
egyéb személyes adat

Igénybejelentés
(idézésre válasz
közjegyzőnek)

Levél (Örökös(ök)
Személyazonosító adat
megkeresése)

2. Ügyiratszám

finanszírozási
előadó

igen

A Magyarorszag.hu üzemeltetője a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt. NISZ Zrt.), mint
adatfeldolgozó adja a hivatkozott portál
szakmai-technikai-műszaki hátteret,
amit folyamatosan karbantart.

nem

nem

papír alapon, IT
Cégkapu
alapon

1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok kezeléséről és védelméről,
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény

igen

A Magyarorszag.hu üzemeltetője a NISZ
Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Magyarország.hu/ Cégkapu
Zrt. NISZ Zrt.), mint adatfeldolgozó adja a
- NISZ Zrt. (1081
nem
hivatkozott portál szakmai-technikaiBudapest, Csokonai utca
műszaki hátteret, amit folyamatosan
3.)
karbantart.

igen

papír alapon, IT
Cégkapu
alapon

az intézmény jogi
kötelezettségének a
az elhunyt
teljesítése - GDPR 6. cikk
személyes adatai
(1) bekezdés c) pontja
alapján

1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok kezeléséről és védelméről,
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény

nem

nem

nem

finanszírozási
papír alapon, IT
előadó
Cégkapu
alapon
irodájában, zárt
helyiség

hagyatéki
nyilvántartás
céljából

az intézmény jogi
kötelezettségének a
az elhunyt
teljesítése - GDPR 6. cikk
személyes adatai
(1) bekezdés c) pontja
alapján

1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok kezeléséről és
védelméről,Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény

nem

papír alapon, IT
Cégkapu
alapon

Az érintett halálát követő 5 év,
legfeljebb a vonatkozó hagyatéki
eljárás jogerős befejezését
követő 1 év

hagyatéki
nyilvántartás
céljából

az intézmény jogi
kötelezettségének a
az elhunyt
teljesítése - GDPR 6. cikk
személyes adatai
(1) bekezdés c) pontja
alapján

Az érintett halálát követő 5 év,
legfeljebb a vonatkozó hagyatéki
eljárás jogerős befejezését
követő 1 év

hagyatéki
nyilvántartás
céljából

az intézmény jogi
az elhunyt
kötelezettségének a
személyes
teljesítése - GDPR 6. cikk
adatai/hagyatéká
(1) bekezdés c) pontja
tadó végzés
alapján

Az érintett halálát követő 5 év,
legfeljebb a vonatkozó hagyatéki
eljárás jogerős befejezését
követő 1 év

az intézmény jogi
kötelezettségének a
az elhunyt
teljesítése - GDPR 6. cikk
személyes adatai
(1) bekezdés c) pontja
alapján

1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok kezeléséről és védelméről,
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény

az intézmény jogi
kötelezettségének a
hagyatéki
az elhunyt
teljesítése - GDPR 6. cikk
nyilvántartás céljából személyes adatai
(1) bekezdés c) pontja
alapján

hagyatéki
nyilvántartás
céljából

igen

A Magyarorszag.hu üzemeltetője a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt. NISZ Zrt.), mint
adatfeldolgozó adja a hivatkozott portál
szakmai-technikai-műszaki hátteret,
amit folyamatosan karbantart.

1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok kezeléséről és
védelméről,Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény

igen

A Magyarorszag.hu üzemeltetője a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt. NISZ Zrt.), mint
adatfeldolgozó adja a hivatkozott portál
szakmai-technikai-műszaki hátteret,
amit folyamatosan karbantart.

1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok kezeléséről és védelméről,
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény

nem

Magyarország.hu/
Cégkapu - NISZ Zrt.
(1081 Budapest,
Csokonai utca 3.)

Magyarország.hu/
Cégkapu - NISZ Zrt.
(1081 Budapest,
Csokonai utca 3.)

Magyarország.hu/
Cégkapu - NISZ Zrt.
(1081 Budapest,
Csokonai utca 3.)

igen

jogtanácsos
további
ügyintézés
céljából

15.

Személyes adat

2. Pecsét
száma/Nyilvántartási
száma

Gálfi Béla
Nonprofit Kft. orvosok/szakdol
2011
finanszírozási
finanszírozási előadó
gozók
Budakalász,
előadó
Martinovics u.
13.

jogszabályban meghatározott
elévülési időn belül

az intézmény jogi
orvosok/szakdol kötelezettségének a
jogszabályi előírás gozók
teljesítése - GDPR 6. cikk
személyes adatai (1) bekezdés c) pontja
alapján

1. Cégkapu
ügyintéző(k) neve
2. Szül. adatai
(hely/dátum)

16.

cégkapu
ügyintézők
(munkavállalók)

Cégkapu adminisztáció
Személyazonosító adat
ONLINE

Gálfi Béla
Nonprofit Kft. 2011
finanszírozási
finanszírozási előadó
Budakalász,
előadó
Martinovics u.
13.

jogszabályban meghatározott
elévülési időn belül

érintett és az
illetékes
munkavállalók
személyes adatai

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok kezeléséről és védelméről
szóló 1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) EESZTről szóló III/A. fejezete Az Elektronikus
igen
Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos
részletes szabályokról: 39/2016. (XII. 21.)
EMMI rendelet (EESZT rendelet)

Az érintett
munkavállalók
hozzájárulása - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés a)
cégkapu
pontja alapján, és az
Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól
szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 89ügyintézők
érintett jogi
91. §-a.
személyes adatai kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja
alapján, intézményi
támogatással

igen

Az adatfeldolgozó adja a hivatkozott
elektronikus felület szakmai-technikaiműszaki hátteret, amit folyamatosan
karbantart.

A Magyarorszag.hu üzemeltetője a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt. NISZ Zrt.), mint
adatfeldolgozó adja a hivatkozott portál
szakmai-technikai-műszaki hátteret,
amit folyamatosan karbantart.

EESZT-t üzemewltető
Állami Egészségügyi
Ellátó Közpot (ÁEEK)
1125 Budapest,
Diósárok 3.-ONLINE
felület

Magyarország.hu/
Cégkapu - NISZ Zrt.
(1081 Budapest,
Csokonai utca 3.)

17.

Személyes adat

HENYÍR
(Humánerőforrás
Nyilvántartási
Rendszer /ÁNTSZ)
ONLINE

2. Pecsét
száma/Nyilvántartási
száma

Gálfi Béla
Nonprofit Kft. orvosok/szakdol
2011
finanszírozási előadó
gozók
Budakalász,
Martinovics u.
13.

finanszírozási
előadó

jogszabályban meghatározott
elévülési időn belül

az intézmény jogi
orvosok/szakdol
kötelezettségének a
jogszabályi előírás
gozók
teljesítése - GDPR 6. cikk
személyes adatai (1) bekezdés c) pontja
alapján

1991. évi XI. törvény
az egészségügyi hatósági és igazgatási
tevékenységről
(4) bek.e, pontja
96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának
általános feltételeiről, valamint a működési
engedélyezési eljárásról

igen

finanszírozási
előadó
irodájában, zárt
helyiség

nem

finanszírozási
papír alapon, IT
előadó
Cégkapu
alapon
irodájában, zárt
helyiség

nem

nem

papír alapon

nem

IT

nem

IT

HENYÍR
(Humánerőforrás
Az adatfeldolgozó adja a hivatkozott
Nyilvántartási Rendszer )
elektronikus felület szakmai-technikaiOrszágos Tisztifőorvosi nem
műszaki hátteret, amit folyamatosan
Hivatal (1097 Budapest,
karbantart.
Albert Flórián út 2-6.)
ONLINE

IT

3. Anyja neve

1. Orvos
/Szakdolgozó neve

finanszírozási
előadó
irodájában, zárt
helyiség

nem

1.Orvos/Szakdolgoz
ó neve
EESZT (Elektronikus
Egészségügyi
Szolgáltatási Tér)
ONLINE

finanszírozási
előadó
irodájában, zárt
helyiség

finanszírozási
előadó
irodájában, zárt
helyiség

KÖZBESZERZÉS
Adatvagyon elem

Adatkezelési nyilvántartás
Adatkezelés

Sorszám

Adat kategória

Kezelt adatok köre

Kezelt adatok típusa

Érintettek köre

Adatkezelő neve
és elérhetősége

Kinek van
hozzáférése ehhez a Meddig őrzik
Adatgazda neve és
személyes adathoz? ezt a személyes
elérhetősége
(kérjük, hogy a
adatot?
pozíciót jelölje meg)

Milyen célból
kezelik ezt a
személyes
adatot?

Adatkezelés helye
Adatfeldolgozás

Mi az adatok
forrása?

Mi az
adatkezelés
jogalapja?

Mi az adatkezelés
jogalapja?
Megjegyzés mező

Átadják ezt a
személyes
adatot
adatfeldolgoz
ónak?
(igen/nem)

Ha igen, milyen
célból?

Adatfeldolgoz
ó neve és
elérhetősége

adatkezelés és feldolgozás
céljából

Miniszterelnöks
ég
megbízásából az
EKR program
üzemeltetője:
NEKSZT
Nemzeti
Elektronikus
nem
Közbeszerzési
Szolgáltató és
Tanácsadó Kft.
(1066
Budapest,
Mozsár utca
16.)

1. Név

1.

Személyes adat

Összeférhetetlenségi és
titoktartási nyilatkozat
(A Zöld közbeszerzési
szabályzat aktualizálása
folyamatban van, ez a
nyomtatvány marad!)

2. Cím

a közbeszerzési
eljárásban a
Társaság
ügyvezetője
részéről kijelölt
munkavállalók és
a közbeszerzési
tanácsadó

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
logisztikai vezető
Budakalász,
Martinovics u. 13.

logisztikai vezető

A közbeszerzési
eljárás lezárását Kbt. 37.§ (1) h)
pont szerinti
tájékoztató
megjelenését követő 5 év

Adattovábbítás
intézményen belül

A
közbeszezésben
résztvevő
a személyek
szakemberek
személyes
összeférhetetlen adatai
ségének
dokumentálása

az intézmény és
közbeszerzésről szóló
az érintettek jogi 2015. évi CXLIII. törvény
kötelezettségének
25. §, társasági belső
a teljesítése szabályozás: Zöld
igen
GDPR 6. cikk (1) közbeszerzési Szabályzat
bekezdés c)
1. sz. melléklet
pontja alapján

igen/nem

Harmadik fél

Adatok tárolása

Ha igen,
Történik-e
kinek és
adattovábbítás
milyen
harmadik félnek?
célból?

Milyen
módon
történik a
személye
s adat
tárolása?
(IT
rendszer
en / papír
alapon /
egyéb
módon)

igen

Milyen IT
rendszer(
ek)
tárolja(á
k) az
adatot?

NEKSZ Kft.
Részére
IT és papír EKR
adatkezelés és alapon
rendszer
feldolgozás
céljából

Milyen
helyszínen
történik a
papír alapú
dokumentumo
k fizikai
tárolása?

logisztikai
vezető irodája,
zárt helyiség

GAZDASÁGI - SZERZŐDÉS
Adatvagyon elem

Adatkezelési nyilvántartás

Adatkezelés

Sorszám

1.

2.

3.

Adat kategória

Kezelt adatok köre *

Kezelt adatok típusa

Érintettek köre

Adatkezelő neve és Adatgazda neve és
elérhetősége
elérhetősége

Kinek van hozzáférése
ehhez a személyes
Meddig őrzik
Milyen célból kezelik ezt a Mi az adatok
adathoz? (kérjük,
ezt a személyes
személyes adatot?
forrása?
hogy a pozíciót jelölje adatot?
meg)

A szerződés
megkötését
kezdeményező
Az adatok köre
illetékes szervezeti
szerződésenként,
egységek vezetői, a
dokumentumtípusonként
szerződést aláírás
SZERZŐDÉSEK
eltérhet, jellemzően
előtt véleményezők
1. Vállalkozási szerződés,
előforduló adatok:
(pl. gazdasági
2. Megbízási szerződés,
1. név,
Vállalkozó, egyéni Gálfi Béla
igazgató, jogi
Személyazonosí 3. Megbízási szerződés kiegészítés
A szerződés megkötését
2. székhely,
vállalkozó, egyéni Nonprofit Kft. képviselő, operatív
tó és egyéb
kezdeményező (illetékes)
4. Adás-vételi szerződés,
3. vállalkozási igazolvány egészségügyi
2011 Budakalász,
igazgató), a
személyes adat 5. Személyes közrműködői szerződés,
szervezeti egységek vezetői
száma,
vállalkozó
Martinovics u. 13.
szerződést aláíró
6. Felmondás/megszüntetés)
4. adószám,
ügyvezető igazgató,
5. anyja neve,
a szerződést
6. bankszámlaszám,
nyilvántartásba vevő
7. számlavezető
ügyvezető
pénzintézet
igazgatóság
titkárságvezetője és a
gazdasági terület
munkavállalói

SZÁMLÁK
1. számlák
Személyazonosí
2. teljesítésigazolások
tó adat
3. bevételi bizonylat

SZÁMVITELI
NYILVÁNTARTÁSOK
Személyazonosí 1. folyószámlakarton,
tó adat
2. folyószámla kivonat,
3. törzsadat nyilvántartás

Az adatok köre
számlánként eltérhet,
jellemzően előforduló
adatok:
1. név,
2. székhely,
3. vállalkozási igazolvány
száma,
4. adószám,
5. anyja neve,
6. bankszámlaszám,
7. számlavezető
pénzintézet
8. telefonszám

SZÁMVITELI
NYILVÁNTARTÁSOK
1. folyószámlakarton,
2. folyószámla kivonat,
3. törzsadat nyilvántartás

A szerződés teljesítésére
Vállalkozó, egyéni Gálfi Béla
jogosult (illetékes)
vállalkozó, egyéni Nonprofit Kft. - szervezeti egységek
egészségügyi
2011 Budakalász, vezetői/munkavállalói,
vállalkozó
Martinovics u. 13. továbbá a gazdasági terület
munkavállalói

Vállalkozó, egyéni
vállalkozó, egyéni
egészségügyi
vállalkozó

Gálfi Béla
Nonprofit Kft. - Gazdasági terület
2011 Budakalász, munkavállalói
Martinovics u. 13.

Többek között: a
vállalkozási
Az adott üzleti szerződésben foglalt
évre
feladatok, határidők és
vonatkozó
az azokhoz kapcsolódó
számviteli
teljesítések
bizonylatokat nyomonkövetése, a
(szerződés,
fizetési feltételek
számla) az
megállapítása, valamint a
üzleti évet
szerződés pénzügyi
követő 8 év - teljesítése, a
Számviteli tv. termékbeszerzés,
169.§ (2)
igénybe vett szolgáltatás
számviteli nyilvántartása
céljából

A szerződés
teljesítésére jogosult
(illetékes) szervezeti
egységek
vezetői/munkavállaló
i és a gazdasági
terület munkavállalói

Az adott üzleti
évre
vonatkozó
számviteli
bizonylatokat
(szerződés,
számla) az
üzleti évet
követő 8 év Számviteli tv.
169.§ (2)

Gazdasági terület
munkavállalói

Az adott üzleti
évre
vonatkozó
számviteli
bizonylatokat
(szerződés,
számla) az
üzleti évet
követő 8 év Számviteli tv.
169.§ (2)

Számviteli, számlázási
adózási, kontrolling és
egyéb gazdasági
feladatok ellátása
céljából

Számviteli, számlázási
adózási, kontrolling és
egyéb gazdasági
feladatok ellátása
céljából

Adatkezelés helye

Adatfeldolgozás

Mi az adatkezelés Mi az adatkezelés jogalapja?
jogalapja?
Megjegyzés mező

Átadják ezt
a
személyes
Adatfeldolgozó
Ha igen, milyen
adatot
neve és
célból?
adatfeldolg
elérhetősége
ozónak?
(igen/nem)

Vállalkozó,
egyéni vállalkozó,
egyéni
egészségügyi
vállalkozó
személyes adatai

az intézmény jogi
kötelezettségének
a teljesítése GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c)
pontja alapján

az intézmény jogi
kötelezettségének
a teljesítése GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c)
pontja alapján

igen/nem

Harmadik fél

Adatok tárolása

Történik-e
adattováb
Ha igen, kinek és
bítás
milyen célból?
harmadik
félnek?

Milyen módon
történik a
személyes adat
tárolása? (IT
rendszeren / papír
alapon / egyéb
módon)

Milyen IT
rendszer(e
k)
tárolja(ák)
az adatot?

Milyen
helyszínen
történik a
papír alapú
dokument
umok
fizikai
tárolása?

A Libra, mint
adatfeldolgozó
adja a szakmaitechnikaiműszaki
hátteret, amit Libra Szoftver
folyamatosan Zrt., 1113
igen
karbantart. A Budapest,
Librát
Karolina út 65.
számviteli
nyilvántartási
célból
használja
Adatkezelő.

A szerződés
megkötésében és
a
végrehajtásában
(teljesítés
igazolásra és
elszámolásra
igen
jogosult)
résztvevő
munkavállalók
részére,
munkaköri
feladatainak
ellátásához

Hatóságok,
tulajdonos, jogi
képviselő,
könyvvizsgáló
Elektronikusan és Libra
részére
papír alapon
szoftver
ellenőrzési,
társaság
képviselete, illetve
egyéb célokból

Társaság
székhelye
(iratőrzés
helye)

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény és a 2011. évi CXII.
törvény az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról, a igen
számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény, a munka törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. törvény

A Libra, mint
adatfeldolgozó
adja a szakmaitechnikaiműszaki
hátteret, amit Libra Szoftver
folyamatosan Zrt., 1113
igen
karbantart. A Budapest,
Librát
Karolina út 65.
számviteli
nyilvántartási
célból
használja
Adatkezelő.

A szerződés
megkötésében és
a
végrehajtásában
(teljesítés
igazolásra és
elszámolásra
igen
jogosult)
résztvevő
munkavállalók
részére,
munkaköri
feladatainak
ellátásához

Hatóságok,
tulajdonos, jogi
képviselő,
könyvvizsgáló
Elektronikusan és Libra
részére
papír alapon
szoftver
ellenőrzési,
társaság
képviselete, illetve
egyéb célokból

Társaság
székhelye
(iratőrzés
helye)

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény és a 2011. évi CXII.
törvény az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról, a igen
számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény, a munka törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. törvény

A Libra, mint
adatfeldolgozó
adja a szakmaitechnikaiműszaki
hátteret, amit Libra Szoftver
folyamatosan Zrt., 1113
nem
karbantart. A Budapest,
Librát
Karolina út 65.
számviteli
nyilvántartási
célból
használja
Adatkezelő.

igen

Hatóságok,
tulajdonos, jogi
képviselő,
könyvvizsgáló
Elektronikusan és Libra
részére
papír alapon
szoftver
ellenőrzési,
társaság
képviselete, illetve
egyéb célokból

Társaság
székhelye
(iratőrzés
helye)

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény és a 2011. évi CXII.
Vállalkozó,
az intézmény jogi törvény az információs önrendelkezési
egyéni vállalkozó, kötelezettségének jogról és az információszabadságról, a
egyéni
a teljesítése számvitelről szóló 2000. évi C.
igen
egészségügyi
GDPR 6. cikk (1) törvény, a munka törvénykönyvéről
vállalkozó
bekezdés c)
szóló 2012. évi I. törvény, társasági
személyes adatai pontja alapján
belső szabályozás: Beszerzési
Szabályzat

Vállalkozó,
egyéni vállalkozó,
egyéni
egészségügyi
vállalkozó
személyes adatai

Adattovábbítás intézményen

GAZDASÁGI - SZOCIÁLIS
Adatvagyon elem

Sorszám

1.

2.

3.

4.

Adat kategória

Adatkezelési nyilvántartás

Kezelt adatok köre *

SZOCIÁLIS
SZOLGÁLTATÁS
NYÚJTÁSÁNAK
SZERZŐDÉSES
DOKUMENTÁCIÓJA
1. Megállapodás pszichiátriai
betegek otthonában történő
ápolásra,
2. Igazolás gondnoki
elszámoláshoz,
Személyazonosító
3. Határozat gondnoki
és egyéb személyes
tisztségről (kinevezés,
adat
felmentés),
4. Levélben történő
megkeresés ellátott,
hozzátartozó
kötelezettségvállaló gondnok
részéről,
5. Meghatalmazás nyugdíj
térítési díjtartozásba történő
beszámításról

Személyazonosító
adat

Személyazonosító
adat

Személyazonosító
adat

SZÁMLÁZÁS
1. Számla,
2. Számlahelyesbítés,
3. Egyenlegközlő
4. Fizetési felszólítás,
5. Feljegyzés számlázásról

SZÁMVITELI
NYILVÁNTARTRÁSOK
(LIBRA)
1. folyószámla karton
2. folyószámla kivonat,
3. törzsadat nyilvántartás

EGYÉB
NYILVÁNTARTÁSOK
(Pénzkezelés nyilvántartásai)
1.személyes nyilvántartású
letét,
2. terápiás jutalom kifizetés
lista

Kezelt adatok típusa

Az adatok köre
szerződésenként,
dokumentumtípusonké
nt eltérhet, jellemzően
előforduló adatok:
1. név,
2. TAJ szám,
3. születési hely és
idő,
4. lakcím,
5. anyja neve,
6. nyugdíj összege

Az adatok köre
számlánként eltérhet,
jellemzően előforduló
adatok:
1. név,
2. lakcím

Az adatok köre
számlánként eltérhet,
jellemzően előforduló
adatok:
1. név,
2. lakcím

Az adatok köre
számlánként eltérhet,
jellemzően előforduló
adatok:
1. név,
2. lakcím

Érintettek köre

Szociális ellátást
igénybe vevő, gondnok,
kötelezettségvállaló,
hozzátartozó, tanú

Szociális ellátást
igénybe vevő, gondnok,
kötelezettségvállaló,
hozzátartozó, tanú

Szociális ellátást
igénybe vevő, gondnok,
kötelezettségvállaló,
hozzátartozó, tanú

Szociális ellátást
igénybe vevő, gondnok,
kötelezettségvállaló,
hozzátartozó, tanú

Kinek van hozzáférése ehhez a
személyes adathoz? (kérjük,
hogy a pozíciót jelölje meg)

Adatkezelő neve és
elérhetősége

Adatgazda neve és
elérhetősége

Gálfi Béla
Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

A szerződés megkötését
kezdeményező illetékes
szervezeti egységek vezetői, a
A szerződés
szerződést aláírás előtt
megkötését
véleményezők (pl. gazdasági
kezdeményező
igazgató, jogi képviselő,
(illetékes)
operatív igazgató), a szerződést
szervezeti egységek aláíró ügyvezető igazgató, a
vezetői
szerződést nyilvántartásba vevő
ügyvezető igazgatóság
titkárságvezetője és a gazdasági
terület munkavállalói

Gálfi Béla
Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

A szerződés
teljesítésére
jogosult (illetékes)
szervezeti egységek
vezetői/munkaválla
lói, továbbá a
gazdasági terület
munkavállalói

Gálfi Béla
Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

Gálfi Béla
Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

Gazdasági terület
munkavállalói

Gazdasági terület
munkavállalói

Adatkezelés helye

Adatkezelés

Adatfeldolgozás

Meddig őrzik ezt a
személyes adatot?

Milyen célból kezelik
ezt a személyes
adatot?

Átadják
ezt a
személyes
adatot
Adatfeldolgozó neve
Ha igen, milyen célból?
adatfeldol
és elérhetősége
gozónak?
(igen/nem
)

Az adott üzleti
évre vonatkozó
számviteli
bizonylatokat
(szerződés,
számla) az üzleti
évet követő 8 év Számviteli tv.
169.§ (2)

Többek között: a
szerződéses
kötelezettségek
teljesítéséhez, a
fizetési feltételek
megállapításához, a
számlázáshoz a
nyújtott szolgáltatás
számviteli
nyilvántartása
céljából

Az adott üzleti
évre vonatkozó
A szerződés teljesítésére
számviteli
jogosult (illetékes) szervezeti bizonylatokat
egységek
(szerződés,
vezetői/munkavállalói és a
számla) az üzleti
gazdasági terület munkavállalói évet követő 8 év Számviteli tv.
169.§ (2)

Gazdasági terület
munkavállalói

Az adott üzleti
évre vonatkozó
számviteli
bizonylatokat
(szerződés,
számla) az üzleti
évet követő 8 év Számviteli tv.
169.§ (2)

Gazdasági terület
munkavállalói

Az adott üzleti
évre vonatkozó
számviteli
bizonylatokat
(szerződés,
számla) az üzleti
évet követő 8 év Számviteli tv.
169.§ (2)

Mi az adatok forrása?

Mi az adatkezelés
jogalapja?

Mi az adatkezelés jogalapja?
Megjegyzés mező

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény, a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény, a munka
Szociális szolgáltatást
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
az intézmény jogi
igénybe vevő,
törvény, továbbá a szociális ellátás
kötelezettségének a
gondnok,
esetében a szociális igazgatásról és
teljesítése - GDPR 6.
igen
kötelezettségvállaló,
szociális ellátásokról szóló 1993. évi
cikk (1) bekezdés c)
hozzátartozó
III. törvény
pontja alapján
személyes adatai
az egészségügyi és a hozzájuk
kapcsolódó személyes adatok
kezeléséről és védelméről

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény, a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény, a munka
Szociális szolgáltatást
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
Számviteli,
az intézmény jogi
igénybe vevő,
törvény, továbbá a szociális ellátás
számlázási adózási,
kötelezettségének a
gondnok,
esetében a szociális igazgatásról és
kontrolling és egyéb
teljesítése - GDPR 6.
igen
kötelezettségvállaló,
szociális ellátásokról szóló 1993. évi
gazdasági feladatok
cikk (1) bekezdés c)
hozzátartozó
III. törvény
ellátása céljából
pontja alapján
személyes adatai
az egészségügyi és a hozzájuk
kapcsolódó személyes adatok
kezeléséről és védelméről

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény, a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény, a munka
Szociális szolgáltatást
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
Számviteli,
az intézmény jogi
igénybe vevő,
törvény, továbbá a szociális ellátás
számlázási adózási,
kötelezettségének a
gondnok,
esetében a szociális igazgatásról és
kontrolling és egyéb
teljesítése - GDPR 6.
igen
kötelezettségvállaló,
szociális ellátásokról szóló 1993. évi
gazdasági feladatok
cikk (1) bekezdés c)
hozzátartozó
III. törvény
ellátása céljából
pontja alapján
személyes adatai
az egészségügyi és a hozzájuk
kapcsolódó személyes adatok
kezeléséről és védelméről

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény, a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény, a munka
Szociális szolgáltatást
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
Számviteli,
az intézmény jogi
igénybe vevő,
törvény, továbbá a szociális ellátás
számlázási adózási,
kötelezettségének a
gondnok,
esetében a szociális igazgatásról és
kontrolling és egyéb
teljesítése - GDPR 6.
igen
kötelezettségvállaló,
szociális ellátásokról szóló 1993. évi
gazdasági feladatok
cikk (1) bekezdés c)
hozzátartozó
III. törvény
ellátása céljából
pontja alapján
személyes adatai
az egészségügyi és a hozzájuk
kapcsolódó személyes adatok
kezeléséről és védelméről

Adattovábbítás intézményen belül

igen/nem

Harmadik fél

Adatok tárolása

Történike
adattová Ha igen, kinek és milyen
bbítás
célból?
harmadik
félnek?

Milyen módon
történik a
személyes adat
tárolása? (IT
rendszeren / papír
alapon / egyéb
módon)

Milyen IT
rendszer(e
k)
tárolja(ák)
az adatot?

Milyen
helyszínen
történik a
papír
alapú
dokument
umok
fizikai
tárolása?

A Libra, mint
adatfeldolgozó adja a
szakmai-technikaiműszaki hátteret, amit Libra Szoftver Zrt.,
folyamatosan
1113 Budapest,
igen
karbantart. A Librát Karolina út 65.
számviteli
nyilvántartási célból
használja Adatkezelő.

A szerződés
megkötésében és a
végrehajtásában
(teljesítés igazolásra és
elszámolásra jogosult) igen
résztvevő
munkavállalók részére,
munkaköri feladatainak
ellátásához

Hatóságok, tulajdonos,
jogi képviselő,
könyvvizsgáló részére Elektronikusan és Libra
ellenőrzési, társaság
papír alapon
szoftver
képviselete, illetve
egyéb célokból

Társaság
székhelye
(iratőrzés
helye)

A Libra, mint
adatfeldolgozó adja a
szakmai-technikaiműszaki hátteret, amit Libra Szoftver Zrt.,
folyamatosan
1113 Budapest,
igen
karbantart. A Librát Karolina út 65.
számviteli
nyilvántartási célból
használja Adatkezelő.

A szerződés
megkötésében és a
végrehajtásában
(teljesítés igazolásra és
elszámolásra jogosult) igen
résztvevő
munkavállalók részére,
munkaköri feladatainak
ellátásához

Hatóságok, tulajdonos,
jogi képviselő,
könyvvizsgáló részére Elektronikusan és Libra
ellenőrzési, társaság
papír alapon
szoftver
képviselete, illetve
egyéb célokból

Társaság
székhelye
(iratőrzés
helye)

igen

Hatóságok, tulajdonos,
jogi képviselő,
könyvvizsgáló részére Elektronikusan és Libra
ellenőrzési, társaság
papír alapon
szoftver
képviselete, illetve
egyéb célokból

Társaság
székhelye
(iratőrzés
helye)

igen

Hatóságok, tulajdonos,
jogi képviselő,
könyvvizsgáló részére Elektronikusan és Libra
ellenőrzési, társaság
papír alapon
szoftver
képviselete, illetve
egyéb célokból

Társaság
székhelye
(iratőrzés
helye)

A Libra, mint
adatfeldolgozó adja a
szakmai-technikaiműszaki hátteret, amit Libra Szoftver Zrt.,
folyamatosan
1113 Budapest,
nem
karbantart. A Librát Karolina út 65.
számviteli
nyilvántartási célból
használja Adatkezelő.

A Libra, mint
adatfeldolgozó adja a
szakmai-technikaiműszaki hátteret, amit Libra Szoftver Zrt.,
folyamatosan
1113 Budapest,
nem
karbantart. A Librát Karolina út 65.
számviteli
nyilvántartási célból
használja Adatkezelő.

GAZDASÁGI - EGÉSZSÉGÜGY
Adatvagyon elem

Sorszám

1.

2.

3.

4.

5.

Adat kategória

Kezelt adatok köre *

EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLTATÁS
NYÚJTÁSÁNAK
SZERZŐDÉSES
DOKUMENTÁCIÓJA
1. Megállapodás térítési díj
ellenében nyújtott szolgáltatásra,
2. Kérelem térítési díj
mérséklésre,
Személyazonosít 3. Igazolás gondnoki
ó és egyéb
elszámoláshoz,
személyes adat 4. Határozat gondnoki tisztségről
(kinevezés, felmentés),
5. Levélben történő megkeresés
ellátott hozzátartozó,
kötelezettségvállaló, gondnok,
gyámhivatal részéről,
6. Meghatalmazás nyugdíj
térítési díjtartozásba történő
beszámításról

SZÁMLÁZÁS
1. Számla,
2. SzámlahelyesbítésSzemélyazonosít számlatörlés
ó adat
3. Feljegyzés számlázásról,
4. Egyenlegközlő
5. Fizetési felszólítás

Adatkezelési nyilvántartás

Kezelt adatok típusa

Az adatok köre
szerződésenként,
dokumentumtípuson
ként eltérhet,
jellemzően
előforduló adatok:
1. név,
2. TAJ szám,
3. születési hely és
idő,
4. lakcím,
5. anyja neve,
6. nyugdíj összege

Az adatok köre
számlánként eltérhet,
jellemzően
előforduló adatok:
1. név,
2. lakcím

Az adatok köre
SZÁMVITELI
számlánként eltérhet,
NYILVÁNTARTÁSOK
jellemzően
Személyazonosít (LIBRA)
előforduló adatok:
ó adat
1. folyószámla karton
1. név,
(kivonat)/törzsadat nyilvántartás
2. lakcím

Az adatok köre
nyilvántartásonként
EGYÉB NYILVÁNTARTÁSOK eltérhet, jellemzően
előforduló adatok:
(SANITAS)
Személyazonosít 1. Térítési díjat fizetők,
1. név,
ó adat
2. lakcím,
2. szerződöttek,
3. TAJ szám,
3. bentfekvők listája
4. felvétel/távozás
időpontja

PÉNZKEZELÉS
1. Meghatalmazás (pénztári
letétbe helyezésre),
2. Értékleltár/Személyi leltár,
3. Nyugta (Értékletétbe
helyezésről),
4. Átadás-átvételi nyomtatvány
(letét),
5. Megbízás (gondozotti pénz- és
Személyazonosító és egyéb személyes adat
letét kezelésére),
6. Engedély letétbe helyezett
érték kiadására,
7. Átvételi elismervény (letétek
visszaadásáról),
8. Nyilatkozat (Teljes anyagi
felelősség tényét elismerő
nyilatkozat)

Az adatok köre
szerződésenként,
bizonylatonként
ltérhet, jellemzően
előforduló adatok:
1. név,
2. TAJ szám,
3. születési hely és
idő,
4. lakcím,
5. anyja neve,
6. nyugdíj összege,
7. személyi
igazolvány szám,
8. ápolási törzsszám

Érintettek köre

Adatkezelő neve és Adatgazda neve és
elérhetősége
elérhetősége

Kinek van hozzáférése
ehhez a személyes
adathoz? (kérjük, hogy a
pozíciót jelölje meg)

A szerződés megkötését
kezdeményező illetékes
szervezeti egységek
vezetői, a szerződést
aláírás előtt
véleményezők (pl.
Egészségügyi ellátást
A szerződés
Gálfi Béla
gazdasági igazgató, jogi
igénybe vevő,
megkötését
Nonprofit Kft. képviselő, operatív
gondnok,
kezdeményező
2011 Budakalász,
igazgató), a szerződést
kötelezettségvállaló,
(illetékes) szervezeti
Martinovics u. 13.
aláíró ügyvezető
hozzátartozó
egységek vezetői
igazgató, a szerződést
nyilvántartásba vevő
ügyvezető igazgatóság
titkárságvezetője és a
gazdasági terület
munkavállalói

A szerződés
teljesítésére jogosult
Egészségügyi ellátást
Gálfi Béla
(illetékes) szervezeti
igénybe vevő,
Nonprofit Kft. - egységek
gondnok,
2011 Budakalász, vezetői/munkavállal
kötelezettségvállaló,
Martinovics u. 13. ói, továbbá a
hozzátartozó
gazdasági terület
munkavállalói

Egészségügyi ellátást
igénybe vevő,
gondnok,
kötelezettségvállaló,
hozzátartozó

Egészségügyi ellátást
igénybe vevő,
gondnok,
kötelezettségvállaló,
hozzátartozó

Egészségügyi ellátást
igénybe vevő,
gondnok,
kötelezettségvállaló,
hozzátartozó

Gálfi Béla
Nonprofit Kft. - Gazdasági terület
2011 Budakalász, munkavállalói
Martinovics u. 13.

Gálfi Béla
Nonprofit Kft. - Gazdasági terület
2011 Budakalász, munkavállalói
Martinovics u. 13.

Gálfi Béla
Nonprofit Kft. - Gazdasági terület
2011 Budakalász, munkavállalói
Martinovics u. 13.

A szerződés teljesítésére
jogosult (illetékes)
szervezeti egységek
vezetői/munkavállalói és
a gazdasági terület
munkavállalói

Gazdasági terület
munkavállalói

Gazdasági terület
munkavállalói

Az értékkezelés
folyamatában részt vevő
(lsd. Társaság hatályos
"Ápoltak pénz- és
értékkezelési szabályzat"a) munkavállalók,
továbbá a gazdasági
terület munkavállalói

Adatkezelés helye

Adatkezelés

Adatfeldolgozás

Meddig őrzik ezt a személyes adatot?

Milyen célból kezelik
Mi az adatok forrása?
ezt a személyes adatot?

Átadják ezt
a
személyes
Ha igen, milyen
adatot
célból?
adatfeldolg
ozónak?
(igen/nem)

Az adott üzleti évre vonatkozó
számviteli bizonylatokat (szerződés,
számla) az üzleti évet követő 8 év Számviteli tv. 169.§ (2)

Többek között: a
szerződéses
kötelezettségek
teljesítéséhez, a
fizetési feltételek
megállapításához, a
számlázáshoz a
nyújtott szolgáltatás
számviteli
nyilvántartása céljából

Az adott üzleti évre vonatkozó
számviteli bizonylatokat (szerződés,
számla) az üzleti évet követő 8 év Számviteli tv. 169.§ (2)

Az adott üzleti évre vonatkozó
számviteli bizonylatokat (szerződés,
számla) az üzleti évet követő 8 év Számviteli tv. 169.§ (2)

Az adott üzleti évre vonatkozó
számviteli bizonylatokat (szerződés,
számla) az üzleti évet követő 8 év Számviteli tv. 169.§ (2)

Az adott üzleti évre vonatkozó
számviteli bizonylatokat (szerződés,
számla) az üzleti évet követő 8 év Számviteli tv. 169.§ (2)

* Bármilyen egyéb dokumentum, amely a Társaság és a vállalkozó, egyéni vállalkozó szerződéses jogviszonyához kapcsolódik (megszűntetés, módosítás, kiegészítés stb.)

Számviteli,
számlázási adózási,
kontrolling és egyéb
gazdasági feladatok
ellátása céljából

Számviteli,
számlázási adózási,
kontrolling és egyéb
gazdasági feladatok
ellátása céljából

Számviteli,
számlázási adózási,
kontrolling és egyéb
gazdasági feladatok
ellátása céljából

Mi az adatkezelés Mi az adatkezelés jogalapja?
jogalapja?
Megjegyzés mező

Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, a
számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény, a munka
Egészségügyi
az intézmény jogi
törvénykönyvéről szóló 2012.
szolgáltatást igénybe kötelezettségének
évi I. törvény, továbbá az
vevő, gondnok,
a teljesítése egészségügyről szóló
igen
kötelezettségvállaló, GDPR 6. cikk (1)
1997. évi CLIV. törvény és
hozzátartozó
bekezdés c)
az 1997. évi XLVII. törvény
személyes adatai
pontja alapján
az egészségügyi és a hozzájuk
kapcsolódó személyes adatok
kezeléséről és védelméről

Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, a
számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény, a munka
Egészségügyi
az intézmény jogi
törvénykönyvéről szóló 2012.
szolgáltatást igénybe kötelezettségének
évi I. törvény, továbbá az
vevő, gondnok,
a teljesítése egészségügyről szóló
igen
kötelezettségvállaló, GDPR 6. cikk (1)
1997. évi CLIV. törvény és
hozzátartozó
bekezdés c)
az 1997. évi XLVII. törvény
személyes adatai
pontja alapján
az egészségügyi és a hozzájuk
kapcsolódó személyes adatok
kezeléséről és védelméről

Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, a
számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény, a munka
Egészségügyi
az intézmény jogi
törvénykönyvéről szóló 2012.
szolgáltatást igénybe kötelezettségének
évi I. törvény, továbbá az
vevő, gondnok,
a teljesítése egészségügyről szóló
igen
kötelezettségvállaló, GDPR 6. cikk (1)
1997. évi CLIV. törvény és
hozzátartozó
bekezdés c)
az 1997. évi XLVII. törvény
személyes adatai
pontja alapján
az egészségügyi és a hozzájuk
kapcsolódó személyes adatok
kezeléséről és védelméről

Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, a
számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény, a munka
Egészségügyi
az intézmény jogi
törvénykönyvéről szóló 2012.
szolgáltatást igénybe kötelezettségének
évi I. törvény, továbbá az
vevő, gondnok,
a teljesítése egészségügyről szóló
igen
kötelezettségvállaló, GDPR 6. cikk (1)
1997. évi CLIV. törvény és
hozzátartozó
bekezdés c)
az 1997. évi XLVII. törvény
személyes adatai
pontja alapján
az egészségügyi és a hozzájuk
kapcsolódó személyes adatok
kezeléséről és védelméről

Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, a
számvitelről szóló 2000. évi C.
Többek között: a
törvény, a munka
szerződéses
törvénykönyvéről szóló 2012.
kötelezettségek
Egészségügyi
az intézmény jogi évi I. törvény, továbbá az
teljesítéséhez, a
szolgáltatást igénybe kötelezettségének egészségügyről szóló
fizetési feltételek
vevő, gondnok,
a teljesítése 1997. évi CLIV. törvény és
igen
megállapításához, a
kötelezettségvállaló, GDPR 6. cikk (1) az 1997. évi XLVII. törvény
számlázáshoz a
hozzátartozó
bekezdés c)
az egészségügyi és a hozzájuk
nyújtott szolgáltatás személyes adatai
pontja alapján
kapcsolódó személyes adatok
számviteli
kezeléséről és védelméről,
nyilvántartása céljából
társasági belső szabályozás:
Ápoltak pénz- és értékletéti
szabályzata

Adattovábbítás intézményen belül

Adatfeldolgozó neve és
elérhetősége

igen/nem

Harmadik fél

Adatok tárolása

Történik-e
adattováb
Ha igen, kinek és milyen
bítás
célból?
harmadik
félnek?

Milyen módon
történik a
személyes adat
tárolása? (IT
rendszeren /
papír alapon /
egyéb módon)

Milyen IT
rendszer(e
k)
tárolja(ák)
az adatot?

Milyen
helyszínen
történik a
papír
alapú
dokument
umok
fizikai
tárolása?

A Libra, mint
adatfeldolgozó adja
a szakmai-technikaiLibra Szoftver Zrt., 1113
műszaki hátteret,
Budapest, Karolina út 65.
amit folyamatosan
és IT Rendszerház Kft., igen
karbantart. A Librát
9083 Écs, Kossuth L. u.
számviteli
84.
nyilvántartási
célból használja
Adatkezelő.

A szerződés
megkötésében és a
végrehajtásában
(teljesítés igazolásra és
igen
elszámolásra jogosult)
résztvevő munkavállalók
részére, munkaköri
feladatainak ellátásához

Hatóságok, tulajdonos,
jogi képviselő,
Libra
könyvvizsgáló részére Elektronikusan szoftver
ellenőrzési, társaság
és papír alapon és Sanitas
képviselete, illetve
szoftver
egyéb célokból

Társaság
székhelye
(iratőrzés
helye)

A Libra, mint
adatfeldolgozó adja
a szakmai-technikaiLibra Szoftver Zrt., 1113
műszaki hátteret,
Budapest, Karolina út 65.
amit folyamatosan
és IT Rendszerház Kft., igen
karbantart. A Librát
9083 Écs, Kossuth L. u.
számviteli
84.
nyilvántartási
célból használja
Adatkezelő.

A szerződés
megkötésében és a
végrehajtásában
(teljesítés igazolásra és
igen
elszámolásra jogosult)
résztvevő munkavállalók
részére, munkaköri
feladatainak ellátásához

Hatóságok, tulajdonos,
jogi képviselő,
Libra
könyvvizsgáló részére Elektronikusan szoftver
ellenőrzési, társaság
és papír alapon és Sanitas
képviselete, illetve
szoftver
egyéb célokból

Társaság
székhelye
(iratőrzés
helye)

igen

Hatóságok, tulajdonos,
jogi képviselő,
Libra
könyvvizsgáló részére Elektronikusan szoftver
ellenőrzési, társaság
és papír alapon és Sanitas
képviselete, illetve
szoftver
egyéb célokból

Társaság
székhelye
(iratőrzés
helye)

igen

Hatóságok, tulajdonos,
jogi képviselő,
Libra
könyvvizsgáló részére Elektronikusan szoftver
ellenőrzési, társaság
és papír alapon és Sanitas
képviselete, illetve
szoftver
egyéb célokból

Társaság
székhelye
(iratőrzés
helye)

igen

Hatóságok, tulajdonos,
jogi képviselő,
Libra
könyvvizsgáló részére Elektronikusan szoftver
ellenőrzési, társaság
és papír alapon és Sanitas
képviselete, illetve
szoftver
egyéb célokból

Társaság
székhelye
(iratőrzés
helye)

A Libra, mint
adatfeldolgozó adja
a szakmai-technikaiLibra Szoftver Zrt., 1113
műszaki hátteret,
Budapest, Karolina út 65.
amit folyamatosan
és IT Rendszerház Kft., nem
karbantart. A Librát
9083 Écs, Kossuth L. u.
számviteli
84.
nyilvántartási
célból használja
Adatkezelő.

A Libra, mint
adatfeldolgozó adja
a szakmai-technikaiLibra Szoftver Zrt., 1113
műszaki hátteret,
Budapest, Karolina út 65.
amit folyamatosan
és IT Rendszerház Kft., nem
karbantart. A Librát
9083 Écs, Kossuth L. u.
számviteli
84.
nyilvántartási
célból használja
Adatkezelő.

A Libra, mint
adatfeldolgozó adja
a szakmai-technikaiLibra Szoftver Zrt., 1113
műszaki hátteret,
Budapest, Karolina út 65.
amit folyamatosan
és IT Rendszerház Kft., nem
karbantart. A Librát
9083 Écs, Kossuth L. u.
számviteli
84.
nyilvántartási
célból használja
Adatkezelő.

GAZDASÁGI - BEHAJTÁS
Adatvagyon elem

Sorszám

1.

Adat kategória

Adatkezelési nyilvántartás

Kezelt adatok köre

Személyazonosító
1. Adatlap kórházi szoc.munkához
és egyéb
személyes adat
2. Adóztatási tevékenységhez kapcsoldódó
folyószámla kivonat
3. Átirat
4. Végrehajtási záradék pénzkövetelés
behajtására
5. Díjjegyzék
6. Egyenlegközlés
7. Egyszerűsített határozati szemle
8. Végzés
9. Értesítés ellátásból történő levonásról
10. Értesítés kézbesítési vélelem beálltáról
11. Fizetési felszólítás
12. Végrehajtási jog bejegyzési kérelem
13. Fizetési meghagyás iránti kérelem
elutasítása
14. Foglalási jegyzőkönyv
15. Folyószámlakarton
16. Gondnokolt vagyoni ügye
17. Gyámhivatali határozat gondnokváltásról
18. Hagyatékátadó végzés

19. Hatósági nyilvántartásból lekérdezés
kérés, adósnak van-e munkaviszonya

20.Hiánypótlásra felszólítás
21.Hivatalos feljegyzés vágrehajtási ügyben
22.Idézés hagyatéki tárgyalásra
23.Igazolás gondnoki elszámoláshoz
24.Ingatlan átvételi eljárási hirdetmény
25.Ingatlanárverés kitűzés kérés
26.Ingatlanárverési hirdetmény
27.Ingatlanárverési jegyzőkönyv
28.Ingatlanügyi hatóság megkeresése
különíven
29. Végrehajtási jog bejegyzés határozat
(végrehajtási jog bejegyzés elutasítása)

30.Jegyzőkönyv (az eljárás kezdetén
megfizetendő költségekről)

31.Jegyzőkönyv rendőrségi tanukihallgatásról

32. Jegyzőkönyv végrehajtási ügyben

33. Jogerősítési záradék

34. Jogerőssé válást megállapító határozat
35. Jóváírási értesítő

36. Végrehajtási bevételi bizonylat

37. Kérelem térdíj.mérséklésére

38. Kézpénzátutalási megbízás másolat
39. Könyvelt küldemény feladóvevénye
másolat
40. Kötelezettség vállalás
41. Lakcímkártya másolat
42. Leltár elhunyt ápolt hagyatékáról
43. Végrehajtás lap pénzkövetelés
végrehajtására

Kezelt adatok típusa

Az adatok köre
szerződésenként,
dokumentumtípusonként
eltérhet, jellemzően
előforduló adatok:
1. név,
2. TAJ szám,
3. születési hely és idő,
4. személyi igazolvány
szám,
5. lakcím,
6. anyja neve,
7. nyugdíj összege,
8. legközelebbi hozzátartozó
neve, adatai,
9. árverésre kerülő ingatlan
adatai,
10. tartozás összege

Érintettek köre

Egészségügyi, szociális
szolgáltatást igénybe vevő,
gondnok,
kötelezettségvállaló,
hozzátartozó

Kinek van hozzáférése
Adatkezelő neve és Adatgazda neve és ehhez a személyes
Meddig őrzik ezt a
elérhetősége
elérhetősége
adathoz? (kérjük, hogy a személyes adatot?
pozíciót jelölje meg)

Gálfi Béla
Gazdasági terület
Nonprofit Kft. munkavállalói
2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

A behajtás
folyamatában
résztvevő
munkavállalók
(szociális munkás,
gondnok, jogi
képviselő,
finanszírozási elődadó
és a gazdasági
szakterület
munkavállalói)

Az adott üzleti évre
vonatkozó
számviteli
bizonylatokat
(szerződés, számla,
stb.) az üzleti évet
követő 8 év Számviteli tv. 169.§
(2)

Adatkezelés helye

Adatkezelés

Adatfeldolgozás

Milyen célból kezelik ezt
Mi az adatok forrása?
a személyes adatot?

Mi az adatkezelés
jogalapja?

Mi az adatkezelés jogalapja?
Megjegyzés mező

Átadják
ezt a
személyes
adatot
Ha igen, milyen
adatfeldol célból?
gozónak?
(igen/nem
)

Többek között: a
vállalkozási
szerződésben foglalt
feladatok, határidők és
az azokhoz kapcsolódó
teljesítések
nyomonkövetése, a
fizetési feltételek
megállapítása, valamint
a szerződés pénzügyi
teljesítése, a Társaság
követeléseinek
behajtása, a
termékbeszerzés,
igénybe vett
szolgáltatás számviteli
nyilvántartása céljából

az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

Polgári Törvénykönyvről szóló igen
2013. évi V. törvény, a
számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény, a munka
törvénykönyvéről szóló 2012.
évi I. törvény, továbbá az
egészségügyről szóló
1997. évi CLIV. törvény és
az 1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a hozzájuk
kapcsolódó személyes adatok
kezeléséről és védelméről

Egészségügyi és szociális
szolgáltatást igénybe
vevő, gondnok,
kötelezettségvállaló,
hozzátartozó személyes
adatai

A Libra, mint
adatfeldolgozó
adja a szakmaitechnikaiműszaki
hátteret, amit
folyamatosan
karbantart. A
Librát
számviteli
nyilvántartási
célból használja
az Adatkezelő.

Adattovábbítás intézményen belül

Adatfeldolgozó
neve és
elérhetősége

Libra Szoftver
Zrt., 1113
Budapest,
Karolina út 65.

igen/nem

igen

Harmadik fél

Adatok tárolása

Történik-e
adattováb
Ha igen, kinek és
bítás
milyen célból?
harmadik
félnek?

Milyen IT
Milyen módon történik a
rendszer(e
személyes adat tárolása?
k)
(IT rendszeren / papír
tárolja(ák)
alapon / egyéb módon)
az adatot?

A behajtás folyamatában igen
résztvevő munkavállalók
(szociális munkás,
gondnok, jogi képviselő,
finanszírozási elődadó és
a gazdasági szakterület
munkavállalói) részére
munkaköri feladataik
ellátása céljából

Hatóságok, tulajdonos, Elektronikusan és papír Libra
jogi képviselő,
alapon
szoftver
könyvvizsgáló részére
ellenőrzési, társaság
képviselete, illetve
egyéb célokból

Milyen
helyszínen
történik a
papír
alapú
dokument
umok
fizikai
tárolása?

Társaság
székhelye
(iratőrzés
helye)

44. Letiltás visszajelentés

45. Megállapodás részletfizetésről

46. Megállapodás személyes gondkoskodás
felmondásáról
47. Megállapodás térdíj. ellenében nyújtott
egészségügyi (krónikus fekvőbeteg
szakellátás) szolgáltatásra

48. Végrehajtás elrendelése iránti kérelem
49. Meghatalmazás
50. Megkeresés (bankszámlaszám bekérése)
51. Nem hiteles szemle tulajdoni lap

52. Nyilatkozat tartozás elismeréséről

53. Ügyvédi meghatalmazás

54. Nyugellátási utalvány szelvénye másolat
55. Tértivevény
56. Pénzügyi elszámolás
57. Rész díjjegyzék
58. Részletfizetés engedélyezése
59. Részletfizetés kérés
60. Részletfizetés megállapítása végrehajtási
ügyben

61. Részletfizetési jegyzőkönyv
62. Számla
63. Szociális adatlap
64. Tájékoztatás a fizetési meghagyás
tartalmáról
65. Tájékoztatás adós haláláról
66. Tájékoztatás végrehajtási lap tartalmáról
67. Tájékoztatás hagyatéki ügyben
68. Tájékoztatás végrehajtás során befolyt
összegekről
69. Tájékoztatás kérés térdíj. tartozásról
70. Tájékoztatás térdíj. tartozásról
71. Tájékoztatás végrehajtás kérő részére
72. Bírósági ítélet
73. Letiltás
74. Utalási megbízás másolat
75. Tájékoztatás fizetési meghagyás
tartalmáról
76. Örökös megkeresése, fizetési felszólítás
77. Nyúgdíj adatok
78. Kérelem (tartozás felhalmozásról)
79. Bírósági ítélet, térítési díj megfizetésére
(Pesti Központi Kerületi Bíróság)
80. Fizetési meghagyás
81. Tájékoztatás fennálló tartozásról
82. Megcímzett boríték
83. Végrehajtási lap
84. e-mailek GVM-AAF között
85. Ingatlanvégrehajtás esetén az ingatlan
becsértékének közlése
86. KEKKH adatlap
87. Tájékoztatás kérés örökösről

GAZDASÁGI - PÉNZTÁR
Adatvagyon elem

Sorszám

1.

2.

3.

4.

Adat kategória

Kezelt adatok köre *

TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉSE
Személyazonosít 1. Bevételi pénztárbizonylat térítési
ó adat
díj befizetésről

DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLAT
SZÁMLÁZÁSA
Személyazonosít
1. Bevételi pénztárbizonylat
ó adat
2. Számla

ÉTKEZÉS SZÁMLÁZÁSA
1. Lista az étkezést igénybe vevőkről
Személyazonosít
2. Számla
ó adat
3. Bevételi pénztárbizonylat

FÉNYMÁSOLÁS SZÁMLÁZÁSA
Személyazonosít
1. Számla (fénymásolásról)
ó adat

Adatkezelési nyilvántartás

Kezelt adatok
típusa

1. név

1. Név
2. Lakcím

Érintettek köre

Egészségügyi, szociális
szolgáltatást igénybe
vevő, gondnok,
kötelezettségvállaló,
hozzátartozó, ellátott
örökösei

Egészségügyi, szociális
szolgáltatást igénybe
vevő, gondnok,
kötelezettségvállaló,
hozzátartozó, ellátott
örökösei

1.
Dolgozó/Partne
r neve
Munkavállalók
2. Lakcím

1.
Dolgozó/Partne
r neve
Munkavállalók
2. Lakcím

Adatkezelő neve és
elérhetősége

Adatgazda neve és
elérhetősége

Gálfi Béla Nonprofit Kft.
- 2011 Budakalász,
Főpénztáros
Martinovics u. 13.

Gálfi Béla Nonprofit Kft.
- 2011 Budakalász,
Főpénztáros
Martinovics u. 13.

Gálfi Béla Nonprofit Kft.
- 2011 Budakalász,
Főpénztáros
Martinovics u. 13.

Gálfi Béla Nonprofit Kft.
- 2011 Budakalász,
Főpénztáros
Martinovics u. 13.

Kinek van hozzáférése
ehhez a személyes
Meddig őrzik ezt a
adathoz? (kérjük, hogy a személyes adatot?
pozíciót jelölje meg)

Gazdasági terület
munkavállalói

Adatfeldolgozás

Milyen célból kezelik ezt a személyes
adatot?

Átadják
ezt a
személyes
adatot
Ha igen, milyen
adatfeldol célból?
gozónak?
(igen/nem
)

Mi az adatok forrása?

Mi az adatkezelés
jogalapja?

Mi az adatkezelés jogalapja?
Megjegyzés mező

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi
Az adott üzleti évre Többek között: a pénztári be és
C. törvény, a munka törvénykönyvéről
vonatkozó számviteli kifizetések teljesítése a Társaság
Egészségügyi és szociális
az intézmény jogi
szóló 2012. évi I. törvény, továbbá az
bizonylatokat
követelésének számlázása, a
szolgáltatást igénybe vevő,
kötelezettségének a egészségügyről szóló
(szerződés, számla,
Társaságnál történő pénzbeni és
gondnok,
teljesítése - GDPR 6. 1997. évi CLIV. törvény és
igen
stb.) az üzleti évet
tárgyi letétbe helyezés céljából, a
kötelezettségvállaló,
cikk (1) bekezdés c) az 1997. évi XLVII. törvény
követő 8 év Társaság követeléseinek behajtása, hozzátartozó, örökösök
pontja alapján
az egészségügyi és a hozzájuk
Számviteli tv. 169.§ valamint a pénzmozgások számviteli személyes adatai
kapcsolódó személyes adatok kezeléséről
(2)
nyilvántartása céljából
és védelméről

Gazdasági terület
munkavállalói

Többek között: a pénztári be és
kifizetések teljesítése a Társaság
követelésének számlázása, a
Társaságnál történő pénzbeni és
tárgyi letétbe helyezés céljából, a
Társaság követeléseinek behajtása,
valamint a pénzmozgások számviteli
nyilvántartása céljából

Az étkezést
igénybevevő egység
adminisztrátora és a
gazdasági terület
munkavállalói

Az adott üzleti évre
vonatkozó számviteli
bizonylatokat
(szerződés, számla,
stb.) az üzleti évet
követő 8 év Számviteli tv. 169.§
(2)

Többek között: a pénztári be és
kifizetések teljesítése a Társaság
követelésének számlázása, a
Társaságnál történő pénzbeni és
Munkavállalók személyes
tárgyi letétbe helyezés céljából, a
adatai
Társaság követeléseinek behajtása,
valamint a pénzmozgások számviteli
nyilvántartása céljából

Az adott üzleti évre
vonatkozó számviteli
bizonylatokat
(szerződés, számla,
stb.) az üzleti évet
követő 8 év Számviteli tv. 169.§
(2)

Többek között: a pénztári be és
kifizetések teljesítése a Társaság
követelésének számlázása, a
Társaságnál történő pénzbeni és
Munkavállalók személyes
tárgyi letétbe helyezés céljából, a
adatai
Társaság követeléseinek behajtása,
valamint a pénzmozgások számviteli
nyilvántartása céljából

Adattovábbítás

Adatfeldolgozó neve
és elérhetősége

A Libra, mint
adatfeldolgozó
adja a szakmaitechnikaiműszaki hátteret,
Libra Szoftver Zrt.,
amit
1113 Budapest,
folyamatosan
Karolina út 65.
karbantart. A
Librát számviteli
nyilvántartási
célból használja
Adatkezelő.

igen/nem

nem

Harmadik fél

Adatok tárolása

Történik-e
adattováb
Ha igen, kinek és
bítás
milyen célból?
harmadik
félnek?

Milyen módon
történik a személyes
adat tárolása? (IT
rendszeren / papír
alapon / egyéb
módon)

Milyen
helyszínen
Milyen IT történik a
rendszer(e papír
k)
alapú
tárolja(ák) dokument
az adatot? umok
fizikai
tárolása?

igen

Hatóságok,
tulajdonos, jogi
képviselő,
könyvvizsgáló
Elektronikusan és
részére ellenőrzési, papír alapon
társaság
képviselete, illetve
egyéb célokból

Libra
szoftver

Társaság
székhelye
(iratőrzés
helye)

Libra
szoftver

Társaság
székhelye
(iratőrzés
helye)

A Libra, mint
adatfeldolgozó
adja a szakmaitechnikaiműszaki hátteret,
Libra Szoftver Zrt.,
amit
1113 Budapest,
folyamatosan
Karolina út 65.
karbantart. A
Librát számviteli
nyilvántartási
célból használja
Adatkezelő.

nem

igen

Hatóságok,
tulajdonos, jogi
képviselő,
könyvvizsgáló
Elektronikusan és
részére ellenőrzési, papír alapon
társaság
képviselete, illetve
egyéb célokból

az intézmény jogi
A számvitelről szóló 2000. évi C.
kötelezettségének a
törvény, a munka törvénykönyvéről szóló
teljesítése - GDPR 6.
igen
2012. évi I. törvény
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

A Libra, mint
adatfeldolgozó
adja a szakmaitechnikaiműszaki hátteret,
Libra Szoftver Zrt.,
amit
1113 Budapest,
folyamatosan
Karolina út 65.
karbantart. A
Librát számviteli
nyilvántartási
célból használja
Adatkezelő.

nem

nem

Elektronikusan és
papír alapon

Libra
szoftver

Társaság
székhelye
(iratőrzés
helye)

az intézmény jogi
A számvitelről szóló 2000. évi C.
kötelezettségének a
törvény, a munka törvénykönyvéről szóló
teljesítése - GDPR 6.
igen
2012. évi I. törvény
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

A Libra, mint
adatfeldolgozó
adja a szakmaitechnikaiműszaki hátteret,
Libra Szoftver Zrt.,
amit
1113 Budapest,
folyamatosan
Karolina út 65.
karbantart. A
Librát számviteli
nyilvántartási
célból használja
Adatkezelő.

nem

nem

Elektronikusan és
papír alapon

Libra
szoftver

Társaság
székhelye
(iratőrzés
helye)

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény, a munka törvénykönyvéről
Egészségügyi és szociális
az intézmény jogi
szóló 2012. évi I. törvény, továbbá az
szolgáltatást igénybe vevő,
kötelezettségének a egészségügyről szóló
gondnok,
teljesítése - GDPR 6. 1997. évi CLIV. törvény és
igen
kötelezettségvállaló,
cikk (1) bekezdés c) az 1997. évi XLVII. törvény
hozzátartozó, örökösök
pontja alapján
az egészségügyi és a hozzájuk
személyes adatai
kapcsolódó személyes adatok kezeléséről
és védelméről

Az adott üzleti évre
vonatkozó számviteli
bizonylatokat
(szerződés, számla,
stb.) az üzleti évet
követő 8 év Számviteli tv. 169.§
(2)

Gazdasági terület
munkavállalói

Adatkezelés helye

Adatkezelés

5.

6.

7.

8.

OMB ELŐLEG KIFIZETÉSE
1. Kiadási pénztárbizonylat
Személyazonosít
2. Munkabér elszámolás (hóközi)
ó és egyéb
3. Rendelkezés a kifizetett fizetési
személyes adat
előleg igényléséről és levonásáról

1. Dolgozó
neve
2. Lakcím
3. Előleg
összege

Jellemzően
előforduló
adatok:
1. név,
2. TAJ szám,
3. születési
hely és idő,
4. személyi
Személyazonosít
igazolvány
HAGYATÉK KIFIZETÉSE
ó és egyéb
HAGYATÉKI VÉGZÉS ALAPJÁN szám,
személyes adat
5. lakcím,
6. anyja neve,
7.
örökös/legköze
lebbi
hozzátartozó
neve, adatai
Az adatok köre
jellemzően:
1. név,
PÉNZBENI, TÁRGYI LETÉT
2. TAJ szám,
BEFIZETÉS/KIFIZETÉS
3. születési
1. Adatlap kórházi (osztályos)
hely és idő,
ápolási esetről
4. személyi
2. Személyi leltár/Értékleltár
igazolvány
3. Letétátadás műszakváltáskor
szám,
4. Letétátadás (munkavállalónak,
5. lakcím, anyja
pénztárosnak, letétkiadás)
Személyazonosít 5. Letétnyilvántartó lap (személyi
neve,
ó és egyéb
6. nyugdíj
leltár)
személyes adat 6. Letétnyilvántartó lap (értékleltár) összege,
7. Nyugta (Érékletétbe helyezésről) 7. legközelebbi
hozzátartozó
8. Engedély letétbe helyezett érték
neve, adatai, 8.
kiadására
tartozás
9. Átvételi elismervény (Letétek
összege,
visszaadásáról)
9. örökösök
10. Személyi igazolvány és
neve, adatai,
Lakcímkártya fénymásolat
10. örökség
adatai

NYUGDÍJ
ÁTVÉTELE/TOVÁBBÍTÁSA,
Személyazonosít
BESZÁMÍTÁSA
ó és egyéb
1. Nyugdíjkifizetés lista
személyes adat
2. Bevételi pénztárbizonylat

1. Név
2. Nyugdíj
összege

Munkavállalók

Egészségügyi, szociális
szolgáltatást igénybe
vevő, gondnok,
kötelezettségvállaló,
hozzátartozó, ellátott
örökösei

Egészségügyi, szociális
szolgáltatást igénybe
vevő, gondnok,
kötelezettségvállaló,
hozzátartozó, ellátott
örökösei

Egészségügyi, szociális
szolgáltatást igénybe
vevő, gondnok,
kötelezettségvállaló,
hozzátartozó, ellátott
örökösei

Gálfi Béla Nonprofit Kft.
- 2011 Budakalász,
Főpénztáros
Martinovics u. 13.

Gálfi Béla Nonprofit Kft.
- 2011 Budakalász,
Főpénztáros
Martinovics u. 13.

Gálfi Béla Nonprofit Kft.
- 2011 Budakalász,
Főpénztáros
Martinovics u. 13.

Gálfi Béla Nonprofit Kft.
- 2011 Budakalász,
Főpénztáros
Martinovics u. 13.

Az előleg kifizetését
támogató és
engedélyező vezető és a
gazdasági terület
munkavállalói

Az adott üzleti évre
vonatkozó számviteli
bizonylatokat
(szerződés, számla,
stb.) az üzleti évet
követő 8 év Számviteli tv. 169.§
(2)

Többek között: a pénztári be és
kifizetések teljesítése a Társaság
követelésének számlázása, a
Társaságnál történő pénzbeni és
Munkavállalók személyes
tárgyi letétbe helyezés céljából, a
adatai
Társaság követeléseinek behajtása,
valamint a pénzmozgások számviteli
nyilvántartása céljából

Gazdasági terület
munkavállalói

Az adott üzleti évre
vonatkozó számviteli
bizonylatokat
(szerződés, számla,
stb.) az üzleti évet
követő 8 év Számviteli tv. 169.§
(2)

Többek között: a pénztári be és
kifizetések teljesítése a Társaság
követelésének számlázása, a
Társaságnál történő pénzbeni és
tárgyi letétbe helyezés céljából, a
Társaság követeléseinek behajtása,
valamint a pénzmozgások számviteli
nyilvántartása céljából

Gazdasági terület
munkavállalói

Gazdasági terület
munkavállalói

az intézmény jogi
A számvitelről szóló 2000. évi C.
kötelezettségének a
törvény, a munka törvénykönyvéről szóló
teljesítése - GDPR 6.
igen
2012. évi I. törvény
cikk (1) bekezdés c)
pontja alapján

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény, a munka törvénykönyvéről
Egészségügyi és szociális
az intézmény jogi
szóló 2012. évi I. törvény, továbbá az
szolgáltatást igénybe vevő,
kötelezettségének a egészségügyről szóló
gondnok,
teljesítése - GDPR 6. 1997. évi CLIV. törvény és
igen
kötelezettségvállaló,
cikk (1) bekezdés c) az 1997. évi XLVII. törvény
hozzátartozó, örökösök
pontja alapján
az egészségügyi és a hozzájuk
személyes adatai
kapcsolódó személyes adatok kezeléséről
és védelméről

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény, a munka törvénykönyvéről
Az adott üzleti évre Többek között: a pénztári be és
szóló 2012. évi I. törvény, továbbá az
vonatkozó számviteli kifizetések teljesítése a Társaság
Egészségügyi és szociális
az intézmény jogi
egészségügyről szóló
bizonylatokat
követelésének számlázása, a
szolgáltatást igénybe vevő,
kötelezettségének a 1997. évi CLIV. törvény és
(szerződés, számla,
Társaságnál történő pénzbeni és
gondnok,
teljesítése - GDPR 6. az 1997. évi XLVII. törvény
igen
stb.) az üzleti évet
tárgyi letétbe helyezés céljából, a
kötelezettségvállaló,
cikk (1) bekezdés c) az egészségügyi és a hozzájuk
követő 8 év Társaság követeléseinek behajtása, hozzátartozó, örökösök
pontja alapján
kapcsolódó személyes adatok kezeléséről
Számviteli tv. 169.§ valamint a pénzmozgások számviteli személyes adatai
és védelméről, társasági belső
(2)
nyilvántartása céljából
szabályozás: Ápoltak pénz- és értékletéti
szabályzata

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi
Az adott üzleti évre Többek között: a pénztári be és
C. törvény, a munka törvénykönyvéről
vonatkozó számviteli kifizetések teljesítése a Társaság
Egészségügyi és szociális
az intézmény jogi
szóló 2012. évi I. törvény, továbbá az
bizonylatokat
követelésének számlázása, a
szolgáltatást igénybe vevő,
kötelezettségének a egészségügyről szóló
(szerződés, számla,
Társaságnál történő pénzbeni és
gondnok,
teljesítése - GDPR 6. 1997. évi CLIV. törvény és
igen
stb.) az üzleti évet
tárgyi letétbe helyezés céljából, a
kötelezettségvállaló,
cikk (1) bekezdés c) az 1997. évi XLVII. törvény
követő 8 év Társaság követeléseinek behajtása, hozzátartozó, örökösök
pontja alapján
az egészségügyi és a hozzájuk
Számviteli tv. 169.§ valamint a pénzmozgások számviteli személyes adatai
kapcsolódó személyes adatok kezeléséről
(2)
nyilvántartása céljából
és védelméről

A Libra, mint
adatfeldolgozó
adja a szakmaitechnikaiműszaki hátteret,
Libra Szoftver Zrt.,
amit
1113 Budapest,
folyamatosan
Karolina út 65.
karbantart. A
Librát számviteli
nyilvántartási
célból használja
Adatkezelő.

A Libra, mint
adatfeldolgozó
adja a szakmaitechnikaiműszaki hátteret,
Libra Szoftver Zrt.,
amit
1113 Budapest,
folyamatosan
Karolina út 65.
karbantart. A
Librát számviteli
nyilvántartási
célból használja
Adatkezelő.

A Libra, mint
adatfeldolgozó
adja a szakmaitechnikaiműszaki hátteret,
Libra Szoftver Zrt.,
amit
1113 Budapest,
folyamatosan
Karolina út 65.
karbantart. A
Librát számviteli
nyilvántartási
célból használja
Adatkezelő.

A Libra, mint
adatfeldolgozó
adja a szakmaitechnikaiműszaki hátteret,
Libra Szoftver Zrt.,
amit
1113 Budapest,
folyamatosan
Karolina út 65.
karbantart. A
Librát számviteli
nyilvántartási
célból használja
Adatkezelő.

nem

nem

nem

nem

nem

Elektronikusan és
papír alapon

Libra
szoftver

Társaság
székhelye
(iratőrzés
helye)

igen

Hatóságok,
tulajdonos, jogi
képviselő,
könyvvizsgáló
Elektronikusan és
részére ellenőrzési, papír alapon
társaság
képviselete, illetve
egyéb célokból

Libra
szoftver

Társaság
székhelye
(iratőrzés
helye)

igen

Hatóságok,
tulajdonos, jogi
képviselő,
könyvvizsgáló
Elektronikusan és
részére ellenőrzési, papír alapon
társaság
képviselete, illetve
egyéb célokból

Libra
szoftver

Társaság
székhelye
(iratőrzés
helye)

igen

Hatóságok,
tulajdonos, jogi
képviselő,
könyvvizsgáló
Elektronikusan és
részére ellenőrzési, papír alapon
társaság
képviselete, illetve
egyéb célokból

Libra
szoftver

Társaság
székhelye
(iratőrzés
helye)

ELHUNYTAK
Adatvagyon elem

Adatkezelési nyilvántartás

Adatkezelés

Sorszám

Adat kategória

Kezelt adatok köre

Kezelt adatok típusa

Érintettek köre

Adatgazda neve és
elérhetősége

Kinek van
hozzáférése ehhez a
személyes adathoz?
(kérjük, hogy a
pozíciót jelölje meg)

Meddig őrzik ezt a
személyes adatot?

Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

halottvizsgálatot
végző orvos

halottvizsgálatot
végző orvos, az
ellátásban
közvetlenül
résztvevő nővér

Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

halotti
jegyzőkönyvet
kiállító orvos
(osztályos
orvos/ügyeletes
orvos)

Adatkezelő neve és
elérhetősége

Személyazonosító adat

Nyilatkozat (elhunyt
azonosítása)

elhunytak

Átadják ezt a
személyes adatot
adatfeldolgozónak?
(igen/nem)

Adattovábbítás intézményen belül

Harmadik fél

Adatok tárolása

Történik-e
adattovább
Ha igen, kinek és milyen
ítás
célból?
harmadik
félnek?

Milyen módon történik a
személyes adat tárolása? Milyen IT rendszer(ek)
(IT rendszeren / papír
tárolja(ák) az adatot?
alapon / egyéb módon)

Milyen helyszínen történik
a papír alapú
dokumentumok fizikai
tárolása?

Milyen célból kezelik
ezt a személyes
adatot?

Mi az adatok
forrása?

Mi az adatkezelés
jogalapja?

Mi az adatkezelés jogalapja?
Megjegyzés mező

Az adatfelvételtől
számított legalább 30
évig kell megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító +
egészségügyi adatok)

Az elhunyt
személyazonosítása
céljából

Az elhunytról
kapott előzmény
dokumentáció és
egyéb (szolgálatot
teljesítő nővér,
hozzátartozó, stb.)
információs
források.

Az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR
6. cikk (1) bekezdés
c) pontja alapján

Az egészségügyről szóló 1997. évi
CLIV. törvény 3. § e) pontja, az
egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok kezeléséről és
nem
védelméről szóló 1997. évi XLVII.
törvény 4. § (3) bek. és az 1/2015. sz.
orvos-igazgatói utasítás alapján

nem

nem

papír alapon

Titkárságon, zárt
helyiségben

halotti
jegyzőkönyvet
kiállító orvos
(osztályos
orvos/ügyeletes
orvos),
osztályvezető
főorvos

Az adatfelvételtől
számított legalább 30
évig kell megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító +
egészségügyi adatok)

Az elhalálozás
tényének rögzítése
céljából

Az elhunyt
személyes és
egészségügyi
adatai

Az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR
6. cikk (1) bekezdés
c) pontja alapján

Az egészségügyről szóló 1997. évi
CLIV. törvény 3. § e) pontja, az
egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok kezeléséről és
nem
védelméről szóló 1997. évi XLVII.
törvény 4. § (3) bek. és az 1/2015. sz.
orvos-igazgatói utasítás alapján

igen

minőségbiztosítás,
nem
kórlkap revízió céljából

papír alapon

Titkárságon, zárt
helyiségben

a halott átadásátvételi jegyzéket
kitöltő nővér

a halott átadásátvételi jegyzéket
kitöltő
nővér/betegszállítók
/halottszállító cég
munkatársai

Az adatfelvételtől
számított legalább 30
évig kell megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító +
egészségügyi adatok)

Az elhunyt személy
elszállítása céljából

Az
elhunyt/betegszállít
ók/halott szállítást
végző cég
képviselőinek
személyes adatai

Az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR
6. cikk (1) bekezdés
c) pontja alapján

igen

minőségbiztosítás,
igen
kórlkap revízió céljából

a halottszállítást végző
cég (OLEANDRO 2000
papír alapon
Kft.) részére az elhunyt
elszállítása céljából

Titkárságon, zárt
helyiségben

a halál okát
megállapító orvos

Az adatfelvételtől
számított legalább 30
a halál okát
évig kell megőrizni az
megállapító
egészségügyi
orvos/osztályvezető
dokumentációt
főorvos
(személyazonosító +
egészségügyi adatok)

Statisztikai
adatszolgáltatás
céljából az az
adatszolgáltatás a
statisztikáról szóló
1993. évi XLVI.
törvény 10. §-a
alapján

Az elhunyt
személyes és
egészségügyi
adatai

Az egészségügyről szóló 1997. évi
CLIV. törvény 3. § e) pontja és az
egészségügyi, a hozzájuk kapcsolódó
Az intézmény jogi
személyes adatok kezeléséről és
kötelezettségének a
védelméről szóló 1997. évi XLVII.
teljesítése - GDPR
törvény 4. § (3) bek., az
6. cikk (1) bekezdés
adatszolgáltatás a statisztikáról szóló
c) pontja alapján
1993. évi XLVI. törvény 10. §-a és a
/205. sz. orvos-igazgatói utasítás
alapján

igen

minőségbiztosítás,
igen
kórlkap revízió céljából

Kötelező
adatszolgáltatás
céljából: KSH, illetékes
papír alapon
polgármesteri hivatal,
ÁNTSZ és a temetést
intéző

Titkárságon, zárt
helyiségben

osztályvezető
főorvos/pathológus
főorvos/orvos
igazgató

Az adatfelvételtől
számított legalább 30
osztályvezető
évig kell megőrizni az
főorvos/pathológus
egészségügyi
főorvos/orvos
dokumentációt
igazgató
(személyazonosító +
egészségügyi adatok)

Az elhunyt
kórboncolás
mellőzésének
engedélyeztetése
céljából

Az elhunyt
személyes adatai

Az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR
6. cikk (1) bekezdés
c) pontja alapján

Az egészségügyről szóló 1997. évi
CLIV. törvény 3. § e) pontja, az
egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok kezeléséről és
igen
védelméről szóló 1997. évi XLVII.
törvény 4. § (3) bek. és az 1/2015. sz.
orvos-igazgatói utasítás alapján

igen

minőségbiztosítás,
nem
kórlkap revízió céljából

Az elhunyt
személyes és
egészségügyi
Az elhunyt
adatai, a
kórboncolása céljából
halottvizsgáló
történő halottszállítás
orvos és a
céljából
halottszállító
személyek
személyes adatai

Az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR
6. cikk (1) bekezdés
c) pontja alapján

Az egészségügyről szóló 1997. évi
CLIV. törvény 3. § e) pontja, az
egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok kezeléséről és
nem
védelméről szóló 1997. évi XLVII.
törvény 4. § (3) bek. és az 1/2015. sz.
orvos-igazgatói utasítás alapján

igen

minőségbiztosítás,
igen
kórlkap revízió céljából

1. Elhunyt családi és utóneve
2. Születési hely és idő
3. Tartózkodási hely

1.

Adatkezelés helye

Adatfeldolgozás

Ha igen, milyen
célból?

Adatfeldolgozó neve
és elérhetősége

igen/nem

4. Elhalálozás ideje
1. Elhunyt családi és utóneve
2. Születési hely és idő
3. Elhalálozás ideje
2.

Személyazonosító adat
+ Különleges adat
Halotti jegyzőkönyv
(egészségügyi adat)

elhunytak
4. Egészségügyi adatok

3.

Személyazonosító adat

Halott átadás-átvételi
jegyzék

1. Elhunyt családi és utóneve
2. Születési hely és idő
3. Anyja leánykori családi és
utóneve
4. Elhunytat átadó családi és
utóneve (osztályos nővér)
elhunytak, betegszállítók Gálfi Béla Nonprofit Kft. 5. Elhunytat átvevő családi és és a halott szállítását
2011 Budakalász,
utóneve (betegszállító)
végző cég képviselői
Martinovics u. 13.
6. Oleandro 2000 Kft. elhunyt
szállítását végzők családi és
utóneve

4.

Személyazonosító adat Halottvizsgálati
+ Különleges adat
bizonyítvány (külső
(egészségügyi adat)
nyomtatvány)

1. Elhunyt családi és utóneve
2. Anyja leánykori családi és
utóneve
3. Születési hely és idő
4. Neme
5. TAJ szám
6. Lakóhely
7. Hozzátartozó (temetést
intéző) családi és utóneve,
lakóhelye, legközelebbi
hozzátartozói megjelölése,
8. Elhalálozás időpontja
9. Kezelőorvos neve,
beosztása, munkahelye (címe)
10. Halottvizsgálatot végző
orvos neve, beosztása,
munkahelye (címe), aláírása,
saját bélyegzője
11. Halál okát megállapító
orvos neve, saját bélyegzője
12. Egészségügyi adatok
1. Elhunyt családi és utóneve

elhunytak, elhunyt
hozzátartozója, elhunyt
kezelőorvosa, elhunyt
halottvizsgálatát végző
orvos, a halál okát
megállapító orvos
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2. Anyja leánykori családi és
utóneve
5.

Személyazonosító adat

Kórboncolás mellőzésének 3. Születési hely és idő
kérelme/Sanitas

Gálfi Béla Nonprofit Kft. elhunytak és a kérelmező 2011 Budakalász,
Martinovics u. 13.

4. Kérelmező családi és
utóneve, rokonsági foka,
szem. ig. száma

6.

Személyazonosító adat Orvosi rendelvény
+ Különleges adat
(Kórboncolás céljából
(egészségügyi adat)
történő halottszállításra)

1. Elhunyt családi és utóneve
2. Születési hely és idő
3. TAJ szám
4. Halottvizsgáló orvos
családi és utóneve,
elhunytak, halottvizsgáló Gálfi Béla Nonprofit Kft. 5. A halottszállítást végző
orvos, halottszállítást
2011 Budakalász,
családi és utóneve
végzők
Martinovics u. 13.
6. Egészségügyi adatok

Az adatfelvételtől
számított legalább 30
halottvizsgáló
évig kell megőrizni az
halottvizsgáló orvos orvos/osztályvezető egészségügyi
főorvos
dokumentációt
(személyazonosító +
egészségügyi adatok)

Az egészségügyről szóló 1997. évi
CLIV. törvény 3. § e) pontja, az
egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok kezeléséről és
nem
védelméről szóló 1997. évi XLVII.
törvény 4. § (3) bek. és a következő
belső utasítások alapján: 1/2015. sz.
orvos-igazgatói utasítás, Fekvőbeteg
ellátás Eljárás 1.A.,
32. sz. Ápolási protokoll

nem

adatrögzítés- és
feldolgozás

IT Rendszerház
Kft., 9083 Écs,
Kossuth L. u. 84.

Magyar Honvédség
Egészségügyi Központ
Patológiai Osztály
részére, a kórboncolás
elvégzése céljából

IT és papír alapon

Sanitas program, papír
alapon ellátás alatt a
röntgendiagnosztikai
részlegen, irattár (zárt
helyiségben)

papír alapon

Titkárságon, zárt
helyiségben

7.

Személyazonosító adat
Tájékoztatás (levél
+ Különleges adat
gyámhivatal felé)
(egészségügyi adat)

1. Elhunyt (gondnokolt)
családi és utóneve
2. Születési hely és idő
3. Anyja leánykori családi és
utóneve
elhunytak
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elhunytak
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Az adatfelvételtől
számított legalább 30
évig kell megőrizni az
kezelőorvos/szociáli
egészségügyi
s munkás
dokumentációt
(személyazonosító +
egészségügyi adatok)

Az elhunyt
személyes adatai

Az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR
6. cikk (1) bekezdés
c) pontja alapján

Az egészségügyről szóló 1997. évi
CLIV. törvény 3. § e) pontja és az
egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
nem
személyes adatok kezeléséről és
védelméről szóló 1997. évi XLVII.
törvény 4. § (3) bek. alapján

igen

minőségbiztosítás,
igen
kórlkap revízió céljából

szociális ügyintéző

szociális ügyintéző

Az adatfelvételtől
számított legalább 30
évig kell megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító +
egészségügyi adatok)

Az elhunyt hagyatéki
terhének
Az elhunyt
nyilvántartásba vétele személyes adatai
céljából

Az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR
6. cikk (1) bekezdés
c) pontja alapján

Az egészségügyi és a hozzájuk
kapcsolódó személyes adatok
nem
kezeléséről és védelméről szóló 1997.
évi XLVII. törvény 4. § (3) bek. alapján

igen

hagyatéki ügyintéző,
további intézkedés
céljából

orvos igazgató

Az adatfelvételtől
számított legalább 30
orvos
évig kell megőrizni az
igazgató/titkárságve egészségügyi
zető
dokumentációt
(személyazonosító +
egészségügyi adatok)

Az elhunyt
személyazonosságána Az elhunyt
k megállapítása
személyes adatai
céljából

Az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR
6. cikk (1) bekezdés
c) pontja alapján

Az egészségügyi és a hozzájuk
kapcsolódó személyes adatok
nem
kezeléséről és védelméről szóló 1997.
évi XLVII. törvény 4. § (3) bek. alapján

nem

osztályvezető
főorvos

halottvizsgáló
orvos/szociális
munkás

Az adatfelvételtől
számított legalább 30
évig kell megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító +
egészségügyi adatok)

Az elhunyt hagyatéki
Az elhunyt
leltárának
személyes adatai
megküldése céljából

Az elhunyt értékeinek
Az elhunyt
letétbe helyezése
személyes adatai
céljából

Az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR
6. cikk (1) bekezdés
c) pontja alapján

Az elhunyt
Az elhunyt
köztemetésének
személyes adatai
kérvényezése céljából

Az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR
6. cikk (1) bekezdés
c) pontja alapján

kezelőorvos

4. Elhunyt lakóhelye

1. Elhunyt családi és utóneve

8.

9.

10.

11.

12.

Személyazonosító adat

Feljegyzés (térítési díj
tartozásról)

2. Elhalálozás helye és
időpontja

1. Elhunyt családi és utóneve
2. Születési hely és idő
Levél (rendőrkapitányság 3. Anyja leánykori családi és
utóneve
felé, elhunyt
Személyazonosító adat
elhunytak
személyazonosításának
megállapítására)
4. Elhalálozás időpontja

Levél (polgármesteri
hivatal anyakönyvvezetője
Személyazonosító adat
részére, tájékoztatás
hagyatéki leltárról)

Feljegyzés (hagyatéki
előadó részére, elhunyt
Személyazonosító adat értékeinek Központi
Pénztárba történő letétbe
helyezéséről)

Levél (polgármesteri
Személyazonosító adat hivatalba, köztemetés
kérése ügyében)

1. Elhunyt családi és utóneve
2. Születési hely és idő
3. Anyja leánykori családi és
utóneve
elhunytak
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4. Elhunyt lakóhelye

1. Elhunyt családi és utóneve
2. Születési hely és idő
3. Anyja leánykori családi és
utóneve
4. Elhunyt lakóhelye
elhunytak

Személyazonosító adat

Lábcédula (külső
nyomtatvány)

elhunytak

Titkárságon, zárt
helyiségben

papír alapon

hagyatéki ügyintéző, zárt
helyiségben

igen

Illetékes
rendőrkapitányság
részére, további
ügyintézés céljából

papír alapon

Titkárságon, zárt
helyiségben

igen

Illetékes polgármesteri
hivatal
anyakönyvvezetője,
további intézkedés
céljából

papír alapon

Titkárságon, zárt
helyiségben

papír alapon

Központi Pénztár, zárt
helyiségben

papír alapon

Titkárságon, zárt
helyiségben

Az egészségügyi és a hozzájuk
kapcsolódó személyes adatok
kezeléséről és védelméről szóló 1997.
évi XLVII. törvény 4. § (3) bek., belső nem
szabályzatok: Ápoltak pénz- és
értékletéti szabályzata,
Fekvőbeteg ellátás Eljárás 1.A. alapján

igen

Hagyatéki ügyintéző és
Központi Pénztáros
nem
további ügyintézés
céljából

Az egészségügyi és a hozzájuk
kapcsolódó személyes adatok
kezeléséről és védelméről szóló 1997.
nem
évi XLVII. törvény 4. § (3) bek.,
továbbá az Ápoltak pénz- és értékletéti
szabályzata alapján

nem

igen

Illetékes polgármesteri
hivatal, további
ügyintézés céljából

nem

igen

A halottszállítást végző
OLEANDRO 2000 Kft.
nem tároljuk
részére, az elhunyt
elszállítása céljából

Az egészségügyről szóló 1997. évi
CLIV. törvény 3. § e) pontja, az
egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok kezeléséről és
nem
védelméről szóló 1997. évi XLVII.
törvény 4. § (3) bek. és az 1/2015. sz.
orvos-igazgatói utasítás alapján

igen

minőségbiztosítás,
nem
kórlkap revízió céljából

papír alapon

szociális ügyintéző
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osztályvezető
főorvos

osztályvezető
főorvos/szociális
ügyintéző

Az adatfelvételtől
számított legalább 30
évig kell megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító +
egészségügyi adatok)

a halottvizsgálatot
végző orvos

halottvizsgálatot
végző orvos/az
ellátásban
közvetlenül
résztvevő eü.
szakszemélyzet/bete
gszállítók/halottszáll
ító cég munkatársai

Az adatfelvételtől
számított legalább 30
évig kell megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító +
egészségügyi adatok)

Az elhunyt
azonosítása céljából

Az elhunyt
személyes adatai

Az egészségügyről szóló 1997. évi
CLIV. törvény 3. § e) pontja és az
egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
Az intézmény jogi
személyes adatok kezeléséről és
kötelezettségének a
védelméről szóló 1997. évi XLVII.
teljesítése - GDPR
nem
törvény 4. § (3) bek., belsző
6. cikk (1) bekezdés
szabályzatok: Fekvőbeteg ellátás
c) pontja alapján
Eljárás 1.A. és a
32. sz. Ápolási protokoll
alapján

orvos igazgató

orvos
igazgató/osztályveze
tő
főorvos/titkárságvez
ető

Az adatfelvételtől
számított legalább 30
évig kell megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító +
egészségügyi adatok)

Az elhunyt
kórboncolási
eredményének
nyilvántartásba vétele
céljából

Az elhunyt
személyes és
egészségügyi
adatai

Az intézmény jogi
kötelezettségének a
teljesítése - GDPR
6. cikk (1) bekezdés
c) pontja alapján

3. Elhalálozás helye és ideje

nem

papír alapon

hagyatéki ügyintéző,
további intézkedés
céljából

szociális ügyintéző
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Illetékes gyámhivatal
részére, gondnokság
megszüntetése céljából

igen

Az adatfelvételtől
számított legalább 30
évig kell megőrizni az
egészségügyi
dokumentációt
(személyazonosító +
egészségügyi adatok)

2. Elhunyt születési helye és
ideje
13.

Az egészségügyi és a hozzájuk
kapcsolódó személyes adatok
nem
Az intézmény jogi kezeléséről és védelméről szóló 1997.
kötelezettségének a évi XLVII. törvény 4. § (3) bek. alapján
teljesítése - GDPR
6. cikk (1) bekezdés
c) pontja alapján
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5. Elhalálozás időpontja

1. Elhunyt családi és utóneve
2. Elhunyt születési helye és
ideje
3. Anyja leánykori családi és
utóneve
elhunytak
4. Elhuny lakóhelye
5. Elhalálozás időpontja
6. Elhunyt szem. ig. száma
7. Elhunyt TAJ száma
8. Elhunyt lakcímkártya
9. Bankkártya szám
1. Elhunyt családi és utóneve

Az elhunyt személy
gondnoksági
jogviszonyának
megszüntetése
céljából

1. Elhunyt családi és utóneve

2. Elhunyt születési helye és ideje

14.

Személyazonosító adat
+ Különleges adat
Kórboncolási epikrízis
(egészségügyi adat)

3. Anyja leánykori családi és elhunytak
utóneve
4. Elhunyt lakóhelye
5. TAJ szám
6. Elhalálozás helye ideje
7. Egészségügyi adat
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Titkárságon, zárt
helyiségben

RENDEZVÉNYEK NYILVÁNTARTÁSA
Adatvagyon elem

Adatkezelési nyilvántartás

Adatkezelés helye

Adatkezelés

Sorszám Adat kategória

1.

Személyes adat

Kezelt adatok
köre

Kezelt
adatok
típusa

Érintettek köre

Az adott
rendezvényen
résztvevő
Rendezvények
természetes
(konferenciák,
1. Név
személy
nyílt napok,
egyéb) fényképes 2. Képmás (Egészségügyi,
szociális
dokumentálása
szolgéáltatást
igénybe vevő,
munkavállaló,
előadó, szakértő,

Adatkezelő neve és
elérhetősége

Adatgazda neve és
elérhetősége

Kinek van hozzáférése
ehhez a személyes
Meddig őrzik ezt a
adathoz? (kérjük, hogy személyes adatot?
a pozíciót jelölje meg)

Gálfi Béla Nonprofit
Kft. - 2011
Budakalász,
Martinovics u. 13.

A rendezvényt
szervező társasági
munkavállaló/k

A rendezvényt szervező
társasági
Amíg az érintett
munkavállaló/k,
vissza nem vonja a
munkavállalók és a
hozzájárulását
rendezvényen résztvevő
külsős személyek

Adattovábbítás
intézményen belül

Adatfeldolgozás

Milyen célból
kezelik ezt a
személyes adatot?

A Társaság szakmai
tevékenységének
Az érintettk
népszerűsítése (PR képmása
célból)

Mi az adatok
forrása?

Mi az
adatkezelés
jogalapja?

Mi az adatkezelés
jogalapja?
Megjegyzés mező

Átadják ezt a személyes
Ha igen,
adatot
milyen
adatfeldolgozónak?
célból?
(igen/nem)

Kizárólag az
Polgári
érintett
Törvénykönyvről szóló
hozzájárulása 2013. évi V. törvény
nem
GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a)
pontja alapján

Adatfeldo
lgozó
neve és
elérhetős
ége

igen/nem

igen

Harmadik fél

Történik-e
adattovábbítás
harmadik félnek?

a munkavállalók
tájékoztatása
nem
céljából

Adatok tárolása

Ha igen, kinek
és milyen
célból?

Milyen módon
történik a
személyes adat
tárolása? (IT
rendszeren /
papír alapon /
egyéb módon)

Milyen IT
rendszer(ek)
tárolja(ák) az
adatot?

IT rendszer

A társasági
szerveren történik a
tárolás az un. Közös
meghajtó
"Fényképek"
mappájában

Milyen helyszínen
történik a papír
alapú
dokumentumok
fizikai tárolása?

