ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Természetbeni juttatással (Karácsonyi Csomag) kapcsolatban
1. Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény (Székhelye, címe:
6724 Szeged, Kálvária sgt. 45. szám, honlap: http://www.szktt-esziszeged.hu/elements/kapcs.html, e-mail: titkarsag@egyszocint.ritek.hu, tel: 62/425-177)
2. Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége: RITEK Zrt., székhelye: 6724 Szeged,
Huszár utca 1., e-mail címe: dpo@ritek.hu, telefonszáma: +36 62 421-247, kontakt
személy: dr. Varga Balázs.
3. Érintettek kategóriái:
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján
pénzbeli és a természetben nyújtott ellátásra jogosult természetes személy,
b) adott esetben törvényes képviselő,
c) adott esetben közeli hozzátartozó
4. A kezelt személyes adatok:
a) Az érintett Neve, Születési helye, Születési ideje, Adóazonosító
jele,
Személyi
igazolvány száma, Címe,
b) Adott esetben a törvényes képviselő Neve, Születési helye, Születési ideje,
Adóazonosító jele, Személyi igazolvány száma, Címe,
c) Adott esetben a közeli hozzátartozó Neve, Születési helye, Születési ideje,
Adóazonosító jele, Személyi igazolvány száma, Címe.
5. Az adatkezelés célja:
a) egy közfeladatnak minősülő szociális természetbeni ellátásra (Karácsonyi
csomag) való jogosultság ellenőrzésének az elősegítése,
b) jogosultsági kérelmek elbírálásának az elősegítése,
c) a juttatás adó- és járulékmentességéről való gondoskodás,
d) részvétel a szociális ellátás megszervezésében, a juttatás ügyfél részére történő
átadásában,
e) ügyfél értesítése
6. A személyes adatkezelés jogalapja:
A 2016/679 Rendelet „GDPR” (1) bekezdés a) pont szerint, az érintett önkéntes
hozzájárulása, amelyet az érintett a jelen Tájékoztató írásos elfogadásával ad meg.
7. Címzettek I., a személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: Az Adatkezelő, a
szociális, gyermekjóléti szolgáltató által foglalkoztatott, megbízott személyek,
közalkalmazottak, az intézmény vezetői. Az Adatkezelő a nyilvántartás rendszerének
felépítése, a jogosultságok meghatározása, és egyéb szervezeti intézkedések útján
gondoskodik arról, hogy nyilvántartásaiban szereplő személyes adatokat csak azok a
munkavállalók, és egyéb az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek ismerhessék
meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van.
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8. Címzett II., a következő, a GDPR 4. cikk 10. pont szerinti harmadik fél részére
történő adat átadás:
Címzett szervezet neve:

Elérhetőségek

Szervezet feladatai

a kérelem elbírálása, az adatok
egyeztetése a BM
Lakcímnyilvántartó
Székhely: 6720 Szeged, Széchenyi tér
Szeged MJ Város
Rendszerében, Szeged MJV
11., Telefonszám: (62) 564-364,
Polgármesteri Hivatala
Önkormányzat 3/2019. (II.20.)
Honlap: www.szegedvaros.hu
Kgy. számú rendelet 9. § (18)
bekezdése alapján döntési
javaslat készítése

9. Címzett III., Az Adatkezelő által igénybe vett Adatfeldolgozók:
Címzett szervezet neve:
RITEK Zrt.

Elérhetőségek
6724 Szeged, huszár u. 1., Honlap:
http://www.ritek.hu/, Központi e-mail:
iroda@ritek.hu, Telefonszám: 62 / 421605

Címzett feladatai

IT rendszer üzemeltetés

10. A személyes adatok tárolásának időtartama:
A számviteli bizonylatokat a kiállításuktól számított 8 évig őrzik meg, a számvitelről
szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1)-(2) bekezdés alapján.
11. Adatbiztonság az adatkezelés során:
a) Az Adatkezelő a papír alapú iratok kezelése és az elektronikus adatok használata
során az információbiztonsági előírásai alapján, megfelelően gondoskodik arról,
hogy ne forduljon elő adatvédelmi incidens. Az egyes adatokat csak a
nyilvántartottan ehhez hozzáférési és egyéb jogosultsággal rendelkező személy
kezelheti.
b) Szeged MJV Polgármesteri Hivatalának teljesíteni kell a közfeladatot ellátó
szervekre vonatkozó informatikai biztonságról szóló mindenkori hatályos
jogszabályi követelményeket (jelenleg az állami és önkormányzati szervek
elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény és az annak
végrehajtásával kapcsolatos 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet szabályait).
c) A RITEK Zrt. az ISO/IEC 27001:2013 szabvány előírásai szerint tanúsított
információbiztonsági rendszert működtet.
12. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
a) Tájékoztatás kéréshez, betekintéshez (hozzáféréshez) való jog. Az érintett az
Adatkezelőtől kérheti, az adjon tájékoztatást, hogy róla milyen személyes adatot
kezelnek, annak forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az
adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
b) A helyesbítéshez való jog. Az érintett helyesbítéshez való joga minden adatkezelési
jogalap vonatkozásában megilleti. Az Adatkezelő a kérelmem esetén indokolatlan
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c)

d)

e)

f)

g)

késedelem nélkül helyesbíti az érintettre vonatkozó pontatlanul kezelt személyes
adatokat.
Adattörléshez (elfeledtetéshez) való jog. Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő
törölje a személyes adatait. A törlési kérelmet az Adatkezelő különösen abban az
esetben utasítja el, ha a jogszabály őt a személyes adatok tárolására és / vagy
zárolásra kötelezi, pl. hatósági vagy bírósági eljárás során.
Zároláshoz való jog. Az érintett kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő
zárolja, ami a tárolt személyes adatok megjelölését jelenti a jövőbeli kezelésük
korlátozása céljából. A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok
szükségessé teszi az adatok tárolását.
A tiltakozáshoz való jog. Az érintett írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen. Így
például, ha az Adatkezelő személyes adatot közvetlen üzletszerzés, ennek érdekében
például a személyes adatára vonatkozó matematikai és statisztikai elemző
eljárásokat alkalmazna, vagy közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás
céljából továbbítaná, felhasználná.
Adathordozhatósághoz való jog. Az érintett jogosult kérni az Adatkezelőtől a
személyes adatainak adatkezelők közötti, másik adatkezelőnek történő közvetlen
továbbítását, ha ez technikailag megvalósítható és nem ütközik uniós vagy nemzeti
jogszabály előírásába.
Önkéntes hozzájárulás esetén a visszavonáshoz való jog. Az érintett jogosult arra,
hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti
a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

13. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt,
legfeljebb azonban egy hónapon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló
kérelmére írásban megadni a válaszát.
14. Jogérvényesítési lehetőségek:
Ha az érintettnek nem sikerült a személyes adatával kapcsolatos tiltakozását, panaszát,
kérelmét az Adatkezelőnél megnyugtató módon rendeznie és / vagy úgy ítéli meg, hogy
személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak
közvetlen veszélye fennáll, úgy
-

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést
tenni és / vagy
jogosult polgári peres eljárásban bírósághoz fordulni, amelynek elbírálása a Szegedi
Törvényszék hatáskörébe tartozik. Az érintett választása szerint a per a lakóhelye
szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Székhely:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím:
1530 Budapest, Pf.: 5
E-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon:
+36 (1) 391-1400
Fax:
+36 (1) 391-1410
Honlap:
www.naih.hu
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15. Egyéb tájékoztató elemek:
 Az adatkezelés alapja a 2016/679 Rendelet „GDPR” (1) bekezdés a) pont szerint, az
érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az érintett a jelen Tájékoztató elfogadásával
ad meg.
 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 131/A.
§ szerint, a Kormány rendeletében kijelölt szerv a finanszírozási szerződés
megkötése, az elszámolás vizsgálata és az ellenőrzés lefolytatása céljából
betekinthet a 20. § és a 20/C. § szerinti nyilvántartásokba, megismerheti és kezelheti
a nyilvántartásokban szereplő adatokat, megismerheti és kezelheti az ellátottnak,
törvényes képviselőjének és a térítési díjat megfizető személynek, valamint a
fenntartó és a szociális szolgáltató, szociális intézmény alkalmazottjának a fenntartó
és a szolgáltató, intézmény által kezelt személyes adatait, és betekinthet a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásra irányuló jogviszony keletkezésével, fennállásával és
megszűnésével összefüggő iratokba, kérheti azok bemutatását, és azokról másolatot
készíthet.
 Ha a személyes adatokat az érintett nem kívánja megadni, akkor az érintett részére
a természetbeni ellátás nem teljesíthető, a kérelmét nem lehet elbírálni.

Zsótér Ágnes
főigazgató
sk.

Az adatkezelési tájékoztatók az Adatkezelő ügyfélszolgálati helyiségeiben papír alapon,
valamint elektronikus letölthető formátumban a www.szktt-eszi-szeged.hu
oldalon
folyamatosan elérhetőek.
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