
ADATLELTÁR   

   

Az intézmény (adatkezelő) neve, székhelye, központi telefonszáma-, email címe:   

Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ   

3300 Eger, Dobó tér 6/A., 0630/298-1713, hmgyk@hmgyk.hu    

Az adatkezelő képviselőjének és adatvédelmi tisztviselőjének neve, levelezési címe, 

telefonszáma, email címe: Nyesőné Maksa Erika   

3300 Eger, Dobó tér 6/A., 0630/298-1713, hmgyk@hmgyk.hu    

Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve:    

Lakásotthonokban tárolt iratanyagok   
   

  Az adatokért felelős  

munkakörének megnevezése   
   Lakásotthon vezetője   

2.   A kezelt adat minősítése (*1)    személyes adat   

3.   Az adat formátuma (*2)    Papíralapú nyilvántartás   

4.   

   

Az adatkezelés célja   
   

 Lakásotthonokban tárolt iratanyagok   

5.   

   

Az adatkezelés jogalapja (*3)   
   

- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról   

- 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a 

személyes gondoskodást nyújtó   

gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 

valamint személyek szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről   

6.   Az adatkezelés időtartama    folyamatos   

7.   

   

Az érintettek köre (*4)   
   

 Lakásotthonban élő kiskorú és/vagy 

nagykorú gyermekek   

8.   

   

Az adatok forrása (*5)   
   

 Gyámhivatali határozatok, ellátottak 

nyilvántartása   



9.   

   

Az adatok fajtái (*6)   
   

személyes adatok   

10.   
   

Papíralapú: iratanyagok gyermekenként   

  
A hozzáférés módja (*7)   

   

  

 

11.   

Olyan címzettek kategóriái, 

akikkel a személyes adatot 

közlik, vagy közölni fogják   Hatóság (pl. Szociális és Gyámhivatal)   

12.   

A különböző adatkategóriák 

törlésére előirányzott határidők   
   

13.   

Az adatok védelmére tett 

technikai és szervezési 

intézkedések leírása   

91011-A/42-42/2021. számú intézményvezetői 

utasítással kiadott Adatvédelmi és 

Adatbiztonsági Szabályzat szerint   

14.   Adatfeldolgozó neve, címe   

CompuTREND Zrt., 1119 Budapest, Fehérvári 

út 84/A. II.em, Email:   

info@computrend.hu, Tel.: +36-1-353-9650   
   

15.   

Adatfeldolgozónak az 

adatkezeléssel összefüggő 

tevékenységének leírása   

Adatbázishoz  való  hozzáférés, 

programfrissítés, hibajavítás.   

16.   

Az adatkezeléssel érintett 

adatokkal kapcsolatosan 

esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges 

körülményei   

Ezeknél az adatoknál lehetséges a GDPR 4. 

cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan 

sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy 

jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy 

az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményezi.   



17.   

Az adatkezeléssel érintett 

adatokkal kapcsolatosan 

esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges  

hatásai, kockázatai a 

természetes személyek jogaira és 

szabadságára   

Ezeknél az  adatoknál  a megfelelő és kellő 

idejű intézkedés hiányában lehetséges  a 

GDPR  preambulumának  (85). pontja szerinti 

kockázat fennállása, a felmerülő kockázat az 

alábbi hátrányokat okozhatja a természetes 

személy részére:   

- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni  

károkat bekövetkezését,   

- a személyes adataik feletti rendelkezés 

elvesztését vagy a jogaik korlátozását,   

- hátrányos megkülönböztetést,   

- a pénzügyi veszteséget,   

- a jó hírnév sérelmét,   

- a szakmai titoktartási kötelezettség által 

védett személyes adatok bizalmas jellegének 

sérülését,   

- egyéb jelentős gazdasági vagy szociális 

hátrányt.   

18.   

Az adatkezelőnek az esetleges 

adatvédelmi incidens elhárítása 

érdekében tett intézkedései   

91011-A/42-42/2021. számú intézményvezetői 

utasítással kiadott Adatvédelmi és 

Adatbiztonsági Szabályzat szerint   

      



ADATLELTÁR   

   

Az intézmény (adatkezelő) neve, székhelye, központi telefonszáma-, email címe:   

Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ   

3300 Eger, Dobó tér 6/A., 0630/298-1713, hmgyk@hmgyk.hu    

Az adatkezelő képviselőjének és adatvédelmi tisztviselőjének neve, levelezési címe, 

telefonszáma, email címe: Nyesőné Maksa Erika   

3300 Eger, Dobó tér 6/A., 0630/298-1713, hmgyk@hmgyk.hu    

Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve:    

Fejlesztési tervek nyilvántartása   
   

  

Az adatokért felelős  

munkakörének megnevezése   
   Fejlesztőpedagógusok   

2.   A kezelt adat minősítése (*1)    személyes adat   

3.   Az adat formátuma (*2)    Papíralapú tárolás   

4.   

   

Az adatkezelés célja   
   

 Fejlesztési tervek nyilvántartása   

5.   

   

Az adatkezelés jogalapja (*3)   

   

- 1997. évi XXXI. törvény a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról   

- 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a 

személyes gondoskodást nyújtó   

gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 

valamint személyek szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről   
   

6.   Az adatkezelés időtartama    folyamatos   

7.   

   

Az érintettek köre (*4)   

   
 a fejlesztő pedagógus által fejlesztett 

gyermekek köre   

8.   

   

Az adatok forrása (*5)   
   

A fejlesztett gyermekekkel történő foglalkozás 

során keletkezett dokumentumok   



9.   

   

Az adatok fajtái (*6)   
   

személyes adatok   
   

 10.   

   

A hozzáférés módja (*7)   

   
Papíralapú   

11.   

Olyan címzettek kategóriái, 

akikkel a személyes adatot 

közlik, vagy közölni fogják   -----   

12.   

A különböző adatkategóriák 

törlésére előirányzott határidők   
   

13.   

Az adatok védelmére tett 

technikai és szervezési 

intézkedések leírása   

91011-A/42-42/2021. számú intézményvezetői 

utasítással kiadott Adatvédelmi és 

Adatbiztonsági Szabályzat szerint   

14.   Adatfeldolgozó neve, címe   

CompuTREND Zrt., 1119 Budapest, Fehérvári 

út 84/A. II.em, Email:   

info@computrend.hu, Tel.: +36-1-353-9650   
   

15.   

Adatfeldolgozónak az 

adatkezeléssel összefüggő 

tevékenységének leírása   

Adatbázishoz  való  hozzáférés, 

programfrissítés, hibajavítás.   

16.   

Az adatkezeléssel érintett 

adatokkal kapcsolatosan 

esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges 

körülményei   

Ezeknél az adatoknál lehetséges a GDPR 4. 

cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan 

sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy 

jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy 

az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményezi.   



17.   

Az adatkezeléssel érintett 

adatokkal kapcsolatosan 

esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges  

hatásai, kockázatai a 

természetes személyek jogaira és 

szabadságára   

Ezeknél az  adatoknál  a megfelelő és kellő 

idejű intézkedés hiányában lehetséges  a 

GDPR  preambulumának  (85). pontja szerinti 

kockázat fennállása, a felmerülő kockázat az 

alábbi hátrányokat okozhatja a természetes 

személy részére:   

- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni  

károkat bekövetkezését,   

- a személyes adataik feletti rendelkezés 

elvesztését vagy a jogaik korlátozását,   

- hátrányos megkülönböztetést,   

- a pénzügyi veszteséget,   

- a jó hírnév sérelmét,   

- a szakmai titoktartási kötelezettség által 

védett személyes adatok bizalmas jellegének 

sérülését,   

- egyéb jelentős gazdasági vagy szociális 

hátrányt.  

18.   

Az adatkezelőnek az esetleges 

adatvédelmi incidens elhárítása 

érdekében tett intézkedései   

91011-A/42-42/2021. számú intézményvezetői 

utasítással kiadott Adatvédelmi és 

Adatbiztonsági Szabályzat szerint   

      



ADATLELTÁR   

   

Az intézmény (adatkezelő) neve, székhelye, központi telefonszáma-, email címe:   

Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ   

3300 Eger, Dobó tér 6/A., 0630/298-1713, hmgyk@hmgyk.hu    

Az adatkezelő képviselőjének és adatvédelmi tisztviselőjének neve, levelezési címe, 

telefonszáma, email címe: Nyesőné Maksa Erika   

3300 Eger, Dobó tér 6/A., 0630/298-1713, hmgyk@hmgyk.hu    

Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve:    

Személyes gondoskodást végző személyek továbbképzésének nyilvántartása   
   

  Az adatokért felelős  

munkakörének megnevezése   
   Személyügyi ügyintéző   

2.   A kezelt adat minősítése (*1)    személyes adat   

3.   Az adat formátuma (*2)    Excel-tábla   

4.   

   

Az adatkezelés célja   
   

 Személyes gondoskodást végző személyek 

továbbképzésének nyilvántartása   
   

5.   

   

Az adatkezelés jogalapja (*3)   
   

- 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a 

személyes gondoskodást végző személyek 

adatainak működési nyilvántartásáról   

- 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a 

személyes gondoskodást végző személyek  

továbbképzéséről és a szociális 

szakvizsgáról   
   
   

6.   Az adatkezelés időtartama    folyamatos   

7.   

   

Az érintettek köre (*4)   
   

a HMGYK-nál foglalkoztatott, személyes 

gondoskodást végző személyek köre    

8.   

   

Az adatok forrása (*5)   
   

 érintett nyilatkozata, továbbképzésekről 

készült tanúsítványok   



9.   

   

Az adatok fajtái (*6)   
   

személyes adatok (név, munkakör, 

nyilvántartási szám, képzési időszak, 

pontszám)   

10.   
   

adatbázis   

  A hozzáférés módja (*7)     

11.   

Olyan címzettek kategóriái, 

akikkel a személyes adatot 

közlik, vagy közölni fogják   ---   

12.   

A különböző adatkategóriák 

törlésére előirányzott határidők   
   

13.   

Az adatok védelmére tett 

technikai és szervezési 

intézkedések leírása   

91011-A/42-42/2021. számú intézményvezetői 

utasítással kiadott Adatvédelmi és 

Adatbiztonsági Szabályzat szerint   

14.   Adatfeldolgozó neve, címe   

CompuTREND Zrt., 1119 Budapest, Fehérvári 

út 84/A. II.em, Email:   

info@computrend.hu, Tel.: +36-1-353-9650    

15.   

Adatfeldolgozónak az 

adatkezeléssel összefüggő 

tevékenységének leírása   

Adatbázishoz  való  hozzáférés, 

programfrissítés, hibajavítás.   

16.   

Az adatkezeléssel érintett 

adatokkal kapcsolatosan 

esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges 

körülményei   

Ezeknél az adatoknál lehetséges a GDPR 4. 

cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan 

sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy 

jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy 

az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményezi.   



17.   

Az adatkezeléssel érintett 

adatokkal kapcsolatosan 

esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges  

hatásai, kockázatai a 

természetes személyek jogaira és 

szabadságára   

Ezeknél az  adatoknál  a megfelelő és kellő 

idejű intézkedés hiányában lehetséges  a 

GDPR  preambulumának  (85). pontja szerinti 

kockázat fennállása, a felmerülő kockázat az 

alábbi hátrányokat okozhatja a természetes 

személy részére:   

- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni  

károkat bekövetkezését,   

- a személyes adataik feletti rendelkezés 

elvesztését vagy a jogaik korlátozását,   

- hátrányos megkülönböztetést,   

- a pénzügyi veszteséget,   

- a jó hírnév sérelmét,   

- a szakmai titoktartási kötelezettség által 

védett személyes adatok bizalmas jellegének 

sérülését,   

- egyéb jelentős gazdasági vagy szociális 

hátrányt.   

18.   

Az adatkezelőnek az esetleges 

adatvédelmi incidens elhárítása 

érdekében tett intézkedései   

91011-A/42-42/2021. számú intézményvezetői 

utasítással kiadott Adatvédelmi és 

Adatbiztonsági Szabályzat szerint   

    



ADATLELTÁR   

   
 

Az intézmény (adatkezelő) neve, székhelye, központi telefonszáma-, email címe:   

Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ   

3300 Eger, Dobó tér 6/A., 0630/298-1713, hmgyk@hmgyk.hu    

Az adatkezelő képviselőjének és adatvédelmi tisztviselőjének neve, levelezési címe, 

telefonszáma, email címe: Nyesőné Maksa Erika   

3300 Eger, Dobó tér 6/A., 0630/298-1713, hmgyk@hmgyk.hu    

Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve:   Az 

intézmény dolgozóinak nyilvántartása   
   

  Az adatokért felelős  

munkakörének megnevezése   
   Személyügyi ügyintéző   

2.   A kezelt adat minősítése (*1)    személyes adat   

3.   Az adat formátuma (*2)   

 Excel tábla, papíralapú nyilvántartás, 

adatbázis   

4.   

   

Az adatkezelés célja   
   

 Az intézmény dolgozóinak nyilvántartása   
   

5.   

   

Az adatkezelés jogalapja (*3)   

   

1992. évi XXXIII. törvény a  

közalkalmazottak jogállásáról1   
   

6.   Az adatkezelés időtartama    folyamatos   

7.   

   

Az érintettek köre (*4)   
   

 a HMGYK alkalmazottainak köre   

8.   

   

Az adatok forrása (*5)   
   

 érintett nyilatkozata   

9.   

   

Az adatok fajtái (*6)   
   

személyes adatok   

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=17120.346170#foot1
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=17120.346170#foot1
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=17120.346170#foot1


10.   

   

A hozzáférés módja (*7)   
   

adatbázis, papíralapú nyilvántartás   

11.   

Olyan címzettek kategóriái, 

akikkel a személyes adatot 

közlik, vagy közölni fogják   külön kérelemre, hatósági megkeresésre   

12.   

A különböző adatkategóriák 

törlésére előirányzott határidők   
   

13.   

Az adatok védelmére tett 

technikai és szervezési 

intézkedések leírása   

91011-A/42-42/2021. számú intézményvezetői 

utasítással kiadott Adatvédelmi és 

Adatbiztonsági Szabályzat szerint   

14.   Adatfeldolgozó neve, címe   

CompuTREND Zrt., 1119 Budapest, 

Fehérvári út 84/A. II.em, Email:   

info@computrend.hu, Tel.: +36-1-353-9650   

15.   

Adatfeldolgozónak az 

adatkezeléssel összefüggő 

tevékenységének leírása   

Adatbázishoz  való  hozzáférés, 

programfrissítés, hibajavítás.   

16.   

Az adatkezeléssel érintett 

adatokkal kapcsolatosan 

esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges 

körülményei   

Ezeknél az adatoknál lehetséges a GDPR 4. 

cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan 

sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy 

jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy 

az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményezi.   



17.   

Az adatkezeléssel érintett 

adatokkal kapcsolatosan 

esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges  

hatásai, kockázatai a 

természetes személyek jogaira és 

szabadságára   

Ezeknél az  adatoknál  a megfelelő és kellő 

idejű intézkedés hiányában lehetséges  a 

GDPR  preambulumának  (85). pontja szerinti 

kockázat fennállása, a felmerülő kockázat az 

alábbi hátrányokat okozhatja a természetes 

személy részére:   

- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni  

károkat bekövetkezését,   

- a személyes adataik feletti rendelkezés 

elvesztését vagy a jogaik korlátozását,   

- hátrányos megkülönböztetést,   

- a pénzügyi veszteséget,   

- a jó hírnév sérelmét,   

- a szakmai titoktartási kötelezettség által 

védett személyes adatok bizalmas jellegének 

sérülését,   

  -  egyéb jelentős gazdasági vagy szociális 

hátrányt.   

18.   

Az adatkezelőnek az esetleges 

adatvédelmi incidens elhárítása 

érdekében tett intézkedései   

91011-A/42-42/2021. számú intézményvezetői 

utasítással kiadott Adatvédelmi és 

Adatbiztonsági Szabályzat szerint   

     



ADATLELTÁR   

   
 

Az intézmény (adatkezelő) neve, székhelye, központi telefonszáma-, email címe:   

Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ   

3300 Eger, Dobó tér 6/A., 0630/298-1713, hmgyk@hmgyk.hu    

Az adatkezelő képviselőjének és adatvédelmi tisztviselőjének neve, levelezési címe, 

telefonszáma, email címe: Nyesőné Maksa Erika   

3300 Eger, Dobó tér 6/A., 0630/298-1713, hmgyk@hmgyk.hu    

Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve:    

Beérkezett levelek nyilvántartása   
   

  Az adatokért felelős  

munkakörének megnevezése   
   Az intézmény titkárnője   

2.   A kezelt adat minősítése (*1)    személyes adat   

3.   Az adat formátuma (*2)    papíralapú, adatbázis   

4.   

   

Az adatkezelés célja     Beérkezett levelek nyilvántartása    

5.    Az adatkezelés jogalapja (*3)    

1997. évi XXXI. törvény  a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról    

6.   Az adatkezelés időtartama    folyamatos   

7.   

   

Az érintettek köre (*4)   
   

 az intézmény ellátottjai,  az 

intézmény dolgozói   

8.   

   

Az adatok forrása (*5)   
   

 hatósági dokumentumok   

9.   

   

Az adatok fajtái (*6)   
   

személyes adatok   

10.   

   

A hozzáférés módja (*7)   papíralapú, adatbázis   



 

11.   

Olyan címzettek kategóriái, 

akikkel a személyes adatot 

közlik, vagy közölni fogják   külön kérelemre   

12.   

A különböző adatkategóriák 

törlésére előirányzott határidők   
   

13.   

Az adatok védelmére tett 

technikai és szervezési 

intézkedések leírása   

91011-A/42-42/2021. számú intézményvezetői 

utasítással kiadott Adatvédelmi és  

Adatbiztonsági Szabályzat szerint   

14.   Adatfeldolgozó neve, címe   

CompuTREND Zrt., 1119 Budapest, Fehérvári 

út 84/A. II.em, Email:   

info@computrend.hu, Tel.: +36-1-353-9650   

15.   

Adatfeldolgozónak az 

adatkezeléssel összefüggő 

tevékenységének leírása   

Adatbázishoz  való  hozzáférés, 

programfrissítés, hibajavítás.   

16.   

Az adatkezeléssel érintett 

adatokkal kapcsolatosan 

esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges 

körülményei   

Ezeknél az adatoknál lehetséges a GDPR 4. 

cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan 

sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy 

jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy 

az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményezi.   

17.   

Az adatkezeléssel érintett 

adatokkal kapcsolatosan 

esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges  

hatásai, kockázatai a természetes 

személyek jogaira és 

szabadságára   

Ezeknél az  adatoknál  a megfelelő és kellő 

idejű intézkedés hiányában lehetséges  a 

GDPR  preambulumának  (85). pontja szerinti 

kockázat fennállása, a felmerülő kockázat az 

alábbi hátrányokat okozhatja a természetes 

személy részére:   

- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni  

károkat bekövetkezését,   

- a személyes adataik feletti rendelkezés  

elvesztését vagy a jogaik korlátozását,   

- hátrányos megkülönböztetést,   

- a pénzügyi veszteséget,   

- a jó hírnév sérelmét,   

- a szakmai titoktartási kötelezettség által 

védett személyes adatok bizalmas jellegének 

sérülését,   

- egyéb jelentős gazdasági vagy szociális 

hátrányt.   



18.   

Az adatkezelőnek az esetleges 

adatvédelmi incidens elhárítása 

érdekében tett intézkedései   

91011-A/42-42/2021. számú intézményvezetői 

utasítással kiadott Adatvédelmi és 

Adatbiztonsági Szabályzat szerint   

   
  



ADATLELTÁR   

   

Az intézmény (adatkezelő) neve, székhelye, központi telefonszáma-, email címe:   

Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ   

3300 Eger, Dobó tér 6/A., 0630/298-1713, hmgyk@hmgyk.hu    

Az adatkezelő képviselőjének és adatvédelmi tisztviselőjének neve, levelezési címe, 

telefonszáma, email címe: Nyesőné Maksa Erika   

3300 Eger, Dobó tér 6/A., 0630/298-1713, hmgyk@hmgyk.hu    

Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve:    

Utógondozói ellátottak térítési díjának nyilvántartása   
   

  Az adatokért felelős  

munkakörének megnevezése   
   Gazdasági csoport vezetője   

2.   A kezelt adat minősítése (*1)    személyes adat   

3.   Az adat formátuma (*2)    papíralapú nyilvántartás, adatbázis   

4.   

   

Az adatkezelés célja   
   

 Utógondozói ellátottak térítési díjának 

nyilvántartása   
   

5.   

   

Az adatkezelés jogalapja (*3)   
   

- 1997. évi XXXI. törvény  a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról   

- 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet   

a   személyes   gondoskodást   nyújtó 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 

valamint személyek szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről   
   

6.   Az adatkezelés időtartama    folyamatos   

7.   

   

Az érintettek köre (*4)   
   

 az intézmény utógondozói ellátottjainak köre   
   

 



8.   

   

Az adatok forrása (*5)   

   

 gyámhivatali határozatok,   fenntartó 

által meghatározott térítési díj szerint,    

igazgatói utasítás a térítési díjról   
   

9.   
   

személyes adatok   

  
Az adatok fajtái (*6)   

   

  

10.   

   

A hozzáférés módja (*7)   
   

papíralapú, adatbázis   

11.   

Olyan címzettek kategóriái, 

akikkel a személyes adatot 

közlik, vagy közölni fogják   ----   

12.   

A különböző adatkategóriák 

törlésére előirányzott határidők   
   

13.   

Az adatok védelmére tett 

technikai és szervezési 

intézkedések leírása   

91011-A/42-42/2021. számú intézményvezetői 

utasítással kiadott Adatvédelmi és 

Adatbiztonsági Szabályzat szerint   

14.   Adatfeldolgozó neve, címe   

CompuTREND Zrt., 1119 Budapest, Fehérvári 

út 84/A. II.em, Email:   

info@computrend.hu, Tel.: +36-1-353-9650   

   

15.   

Adatfeldolgozónak az 

adatkezeléssel összefüggő 

tevékenységének leírása   

Adatbázishoz  való  hozzáférés, 

programfrissítés, hibajavítás.   

16.   

Az adatkezeléssel érintett 

adatokkal kapcsolatosan 

esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges 

körülményei   

Ezeknél az adatoknál lehetséges a GDPR 4. 

cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan 

sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy 

jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy 

az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményezi.   



17.   

Az adatkezeléssel érintett 

adatokkal kapcsolatosan 

esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges  

hatásai, kockázatai a természetes 

személyek jogaira és 

szabadságára   

Ezeknél az  adatoknál  a megfelelő és kellő 

idejű intézkedés hiányában lehetséges  a 

GDPR  preambulumának  (85). pontja szerinti 

kockázat fennállása, a felmerülő kockázat az 

alábbi hátrányokat okozhatja a természetes 

személy részére:   

- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni  

károkat bekövetkezését,   

- a személyes adataik feletti rendelkezés 

elvesztését vagy a jogaik korlátozását,   

- hátrányos megkülönböztetést,   

- a pénzügyi veszteséget,   

- a jó hírnév sérelmét,   

- a szakmai titoktartási kötelezettség által 

védett személyes adatok bizalmas jellegének 

sérülését,   

- - egyéb jelentős gazdasági vagy szociális 

hátrányt.  

18.   

Az adatkezelőnek az esetleges 

adatvédelmi incidens elhárítása 

érdekében tett intézkedései   

91011-A/42-42/2021. számú intézményvezetői 

utasítással kiadott Adatvédelmi és 

Adatbiztonsági Szabályzat szerint   

   
     

  



ADATLELTÁR   

   

Az intézmény (adatkezelő) neve, székhelye, központi telefonszáma-, email címe:   

Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ   

3300 Eger, Dobó tér 6/A., 0630/298-1713, hmgyk@hmgyk.hu    

Az adatkezelő képviselőjének és adatvédelmi tisztviselőjének neve, levelezési címe, 

telefonszáma, email címe: Nyesőné Maksa Erika   

3300 Eger, Dobó tér 6/A., 0630/298-1713, hmgyk@hmgyk.hu    

Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve:    

Szerződések nyilvántartása   
   

  
Az adatokért felelős 

munkakörének megnevezése    Gazdasági csoport vezetője   

2.   A kezelt adat minősítése (*1)    személyes adat   

3.   Az adat formátuma (*2)    papíralapú, adatbázis   

4.   

   

Az adatkezelés célja    
 Szerződések nyilvántartása    

5.   

   

Az adatkezelés jogalapja (*3)   
   

4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet  az 

államháztartás számviteléről    

6.   Az adatkezelés időtartama    folyamatos   

7.   

   

Az érintettek köre (*4)     a HMGYK szállítóinak köre   

8.   

   

Az adatok forrása (*5)     szerződések   

9.   

   

Az adatok fajtái (*6)    a vállalkozások adatai   

10.   

   

A hozzáférés módja (*7)    

papíralapú, adatbázis   

11.   

Olyan címzettek kategóriái, 

akikkel a személyes adatot 

közlik, vagy közölni fogják   

SZGYF Heves Megyei Kirendeltsége, a  

HMGYK szerződő fél   



 

12.   

A különböző adatkategóriák 

törlésére előirányzott határidők      

13.   

Az adatok védelmére tett 

technikai és szervezési 

intézkedések leírása   

91011-A/42-42/2021. számú intézményvezetői 

utasítással kiadott Adatvédelmi és 

Adatbiztonsági Szabályzat szerint   

14.   Adatfeldolgozó neve, címe   

CompuTREND Zrt., 1119 Budapest, Fehérvári 

út 84/A. II.em, Email:   

info@computrend.hu, Tel.: +36-1-353-9650   

15.   

Adatfeldolgozónak az 

adatkezeléssel összefüggő 

tevékenységének leírása   

Adatbázishoz  való  hozzáférés, 

programfrissítés, hibajavítás.   

16.   

Az adatkezeléssel érintett 

adatokkal kapcsolatosan 

esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges 

körülményei   

Ezeknél az adatoknál lehetséges a GDPR 4. 

cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan 

sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy 

jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy 

az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményezi.   

17.   

Az adatkezeléssel érintett 

adatokkal kapcsolatosan 

esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges  

hatásai, kockázatai a 

természetes személyek jogaira és 

szabadságára   

Ezeknél az  adatoknál  a megfelelő és kellő 

idejű intézkedés hiányában lehetséges  a 

GDPR  preambulumának  (85). pontja szerinti 

kockázat fennállása, a felmerülő kockázat az 

alábbi hátrányokat okozhatja a természetes 

személy részére:   

- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni  

károkat bekövetkezését,   

- a személyes adataik feletti rendelkezés  

elvesztését vagy a jogaik korlátozását,   

- hátrányos megkülönböztetést,   

- a pénzügyi veszteséget,   

- a jó hírnév sérelmét,   

- a szakmai titoktartási kötelezettség által 

védett személyes adatok bizalmas jellegének 

sérülését,   

- egyéb jelentős gazdasági vagy szociális 

hátrányt.   

18.   

Az adatkezelőnek az esetleges 

adatvédelmi incidens elhárítása 

érdekében tett intézkedései   

91011-A/42-42/2021. számú intézményvezetői 

utasítással kiadott Adatvédelmi és 

Adatbiztonsági Szabályzat szerint   

   
   



 

ADATLELTÁR   
   

Az intézmény (adatkezelő) neve, székhelye, központi telefonszáma-, email címe:   

Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ   

3300 Eger, Dobó tér 6/A., 0630/298-1713, hmgyk@hmgyk.hu    

Az adatkezelő képviselőjének és adatvédelmi tisztviselőjének neve, levelezési címe, 

telefonszáma, email címe: Nyesőné Maksa Erika   

3300 Eger, Dobó tér 6/A., 0630/298-1713, hmgyk@hmgyk.hu    

Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve:    

Számviteli és pénzügyi analitika   
   

  Az adatokért felelős  

munkakörének megnevezése   
   Gazdasági csoport vezetője   

2.   A kezelt adat minősítése (*1)    személyes adat   

3.   Az adat formátuma (*2)    papíralapú, adatbázis, Excel-tábla   

4.   

   

Az adatkezelés célja     Számviteli és pénzügyi analitika    

5.   

   

Az adatkezelés jogalapja (*3)    

4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet  az 

államháztartás számviteléről    

6.   Az adatkezelés időtartama    folyamatos   

7.   

   

Az érintettek köre (*4)     A Gazdaság csoporttal kapcsolatban állók 

köre   

8.   

   

Az adatok forrása (*5)     érintett nyilatkozata, intézményi adatbázis   

9.   

   

Az adatok fajtái (*6)    
személyes adatok, intézményi adatok, 

vállalkozási adatok   

10.   

   

A hozzáférés módja (*7)   
   

papíralapú, adatbázis   



11.   

Olyan címzettek kategóriái, 

akikkel a személyes adatot 

közlik, vagy közölni fogják   kötelező adatszolgáltatás, hatósági ellenőrzés   

12.   

A különböző adatkategóriák 

törlésére előirányzott határidők      

13.   

Az adatok védelmére tett 

technikai és szervezési 

intézkedések leírása   

91011-A/42-42/2021. számú intézményvezetői 

utasítással kiadott Adatvédelmi és 

Adatbiztonsági Szabályzat szerint   

14.   Adatfeldolgozó neve, címe   

CompuTREND Zrt., 1119 Budapest, 

Fehérvári út 84/A. II.em, Email:   

info@computrend.hu, Tel.: +36-1-353-9650   

15.   

Adatfeldolgozónak az 

adatkezeléssel összefüggő 

tevékenységének leírása   

Adatbázishoz való hozzáférés, 

programfrissítés, hibajavítás.   

16.   

Az adatkezeléssel érintett 

adatokkal kapcsolatosan 

esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges 

körülményei   

Ezeknél az adatoknál lehetséges a GDPR 4. 

cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan 

sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy 

jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy 

az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményezi.   

17.   

Az adatkezeléssel érintett 

adatokkal kapcsolatosan 

esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges  

hatásai, kockázatai a 

természetes személyek jogaira és 

szabadságára   

Ezeknél az  adatoknál  a megfelelő és kellő 

idejű intézkedés hiányában lehetséges  a 

GDPR  preambulumának  (85). pontja szerinti 

kockázat fennállása, a felmerülő kockázat az 

alábbi hátrányokat okozhatja a természetes 

személy részére:   

- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni  

károkat bekövetkezését,   

- a személyes adataik feletti rendelkezés  

elvesztését vagy a jogaik korlátozását,   

- hátrányos megkülönböztetést,   

- a pénzügyi veszteséget,   

- a jó hírnév sérelmét,   

- a szakmai titoktartási kötelezettség által 

védett személyes adatok bizalmas jellegének 

sérülését,   

- egyéb jelentős gazdasági vagy szociális 

hátrányt.   



18.   

Az adatkezelőnek az esetleges 

adatvédelmi incidens elhárítása 

érdekében tett intézkedései   

91011-A/42-42/2021. számú intézményvezetői 

utasítással kiadott Adatvédelmi és 

Adatbiztonsági Szabályzat szerint   

   


